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Några ord om Central-Afrikas fågelfauna.

Af

E. L.

åsom Central-Afrika i egentligaste mening kan

man betrakta länderna närmast omkring de

^ stora sjöarne, hvilka på sätt och vis utgöra

ett gränsbälte mellan kontinentens båda tro-

piska zoogeografiska områden. D. v. s. grän-

sen är ju ej skarp, utan tvärtom förenar detta

område inom sig landskapstyper från båda sidor. Sålunda

finnas där både öppet gräsland, parkartade stepper och »bush»

liksom i det typiska Ost-Afrika, och tillika täta och fuktiga,

evigt gröna urskogar af liknande slag som de, hvilka utgöra

ett särmärke för Väst-Afrika i inskränkt biologisk mening.

Denna blandning af landskapstyperna innebär naturligen möj-

ligheten för att djurformer såväl från det östra steppområdet

som från det västra skogsområdet skola kunna finna sin ut-

komst och trifvas i det centralafrikanska sjödistriktet. Men

vid sidan af dessa finnas också en hel del inhemska eller en-

demiska former, och det är dessas tillvaro, som upphöjer om-

rådet till en djurgeografisk underprovins af särskildt intresse.

För ungefär ett år sedan, då kapten Elias Arrhenius åter-

kom till hemlandet på besök efter en långvarig vistelse i det

inre af belgiska Kongo, medförde han och skänkte till Riks-

museum rika samlingar. De häri ingående fåglarne utgöra om-

kring 525 exemplar fördelade på 184 arter. De äro hufvudsak-

Fauna o. Flora 1917. Haft. 1. I
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ligen från trakterna kring Albert Edvardsjön och lämna oss

alltså en ganska god inblick i fågellifvets sammansättning där-

städes. Detta är desto påtagligare, som de olika platserna,

hvarest det hufvudsakliga samlandet ägt rum, omfatta alla de

ofvan nämnda landskapstyperna. Vid Rutshurufloden söder

om Albert Edvardsjön finnes både öppet land och skog på

bergen. Vid Kabaré nära samma sjö är landet delvis täckt

af »bush». Vid Kasindi vid sjöns norra strand har man stepp-

land med smärre akasieskogar och slutligen omkring Beni^

ungefär 60 km. norr om sjön har man den stora Kongotir-

skogen.

Den framstående tyske ornithologen Professor Reichenow

har i ett arbete om fåglarne i det centralafrikanska sjödistriktet

uppräknat omkring 750 där funna arter. Det är allså ungefär

en fjärdedel häraf, som kapten Arrhenius lyckats samla, men

några af de af honom funna äro nya för området. Såsom

sportsman har han gifvetvis i främsta rummet mestadels ägnat

sin uppmärksamhet åt de större fåglarne och åt dem, som ha

ett mera tilldragande yttre, men just bland dessa har han

också lyckats erhålla flera, som förut ej träffats där. I stort

sedt kunna vi dock säga, att denna samling är representativ

för detta områdes fågelfauna.

Om vi indela fåglarne i geografiska grupper, kunna vi först

nämna flyttfåglarne. Omkring ett 50-tal dylika äro kända därifrån

och af dessa finnas 14 i denna samling. Bland dessa finna vi flera

gamla bekanta såsom större strandpipare, brushane, och spof-

snäppa (Tringa subarquata), ladusvala och buskskvätta. Andra

flyttfåglar ha ett något sydligare eller ostligare hem än dessa

såsom t. ex. engelsk tärna (Gelochelidon nilotica), hvitvingad

tärna, en asiatisk strandpipare (^Oc/z//zorfrow«5ös/rt^/<7«s', damm-

snäppan (Totaniis stagnatilis), styltlöparen (Himantopiis), stepp-

höken, den vanliga samt den gröna persiska biätaren o. s. v.

^ Denna plats är bekant i zoologiens historia, emedan det var här, som

löjtnant Karl Eriksson skaffade de första exemplaren af okapi åt sir Harry

JoHNsroN, som sedan skickade hem dem till Biitish Museum och fick äran af

upptäckten.
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Vända vi oss därpå till fåglar, som äro hemma i Afrika,

men där ha en mycket vidsträckt utbredning, ha vi 58 dylika

arter i kapten Arrhenius' samling. En stor del af denna kate-

gori äro vattenfåglar. Dessa äro nämligen mindre bundna af geo-

grafiska gränser, om blott vatten, som för dem är det väsentliga,

finnes att tillgå för att bereda dem trefnad. Hit höra bl. a. den

afrikanska rasen af skäggdopping och smådopping, hvilka båda

äro ytterst lika de europeiska hufvudformerna. En mås, Lams

cirrhocephalus, finnes ej blott i Afrika, utan äfven i Sydamerika.

Utom denna är den afrikanska saxnåhhen, Rhynchopsjiaviros-

triSj den enda inhemska bland de långvingade simfåglarne i

denna samling. Den lilla afrikanska skarfven (Carbo africamis)

och ormhalsfågeln (Anlunga riifa) äro båda allmänna vid vatten

öfver hela det tropiska Afrika. Af pelikaner finnas två slag.

Den ena af dessa, Pelicajuis nifescens (trots namnet hvit med

svarta vingar), är känd från största delen af Afrika, men den

andra, P. onocrotaliis, som ju äfven finnes i Sydeuropa har

aldrig förr träffats så långt söderut i Afrika. Fem andfåglar

ingå i samlingen, den egyptiska gåsen, den svart och hvita

Sarcidioniis melanotus, den rödnäbbade anden (Anas erythro-

rhyncha), en dykand (Nyroca capensis) samt den äfven i Syd-

amerika förekommande trädanden Dendrocygna vidiiata. I

samband med dessa egentliga simfåglar bör äfven nämnas den

afrikanska sothönan, som gifvetvis i Albert Edvardsjön

och dess tillflöden har utmärkta tillhåll. Denna art är lik vår,

men i st. f. dennas hvita bläs går hennes röda pannflik upp

liksom i tvenne horn. hvilken egenskap gifvit henne namnet

Fiilica corniita. Liksom sothönsen lefva de vackra blå sultan-

hönsen, Porphyrio, dels bland säfven, dels ute på vattnet. En

dylik finnes äfven i samlingen, men den är mindre än de nor-

mala, måhända antydande en lokalras. De långtåiga bladrai-

larnes vanliga afrikanska representant, Actophiliis africanus,

ofvan brun och under hvit, springer på de flytande växterna

i sjön, och en liten kolsvart rall, Limnocorax, smyger mellan

sumpväxterna. Den rikliga fisktillgången skattas af åtskilliga

hägerarter, af hvilka ej mindre än tre äro snöhvita, och af alla
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dessa tre finnas exemplar i praktdräkt med fina ägretter på

ryggen. De häcka alltså synbarligen där alla, ehuru två af

dem, Herodias brachyrhyncha och garsetta, hittills ej voro

kända från området, utan blott från andra delar af Afrika.

Rörande den tredje, den äfven i Europa förekommande, men

nu för fjädrarnes skull mångenstädes utrotade hvita hägern,

H. alba, må omnämnas den egendomligheten, att den ej i Af-

rika som norrut har svart näbb under fortplantningstiden, utan

behåller den gul året rundt, hvilket äfven visas af dessa exem-

plar. Bland de öfriga hägrarne märkas den svarthalsade Årdea

melanocephala, som är något mindre än vår vanliga, den skif-

fersvarta A. ardesiaca, den lilla ockergulhvita tofshägern. Ar-

deola ralloides samt ytterligare ett par små arter. Den afri-

kanska hvita skedstorken iPlatalea alba), den heliga ibisen,

den på alla fem kontinenterna hemmastadda »svarta» ibisen

samt den koppargrönglänsande hagedashibisen hålla till vid

Albert Edvardsjön liksom vid de flesta vatten i det tropiska

Afrika. Lika litet saknas den rosiga afrikanska tantalusstorken

och den lustiga gapnäbbstorken, hvars öfver- och undernäbb

på midten lämna en springa öppen liksom för att gifva plats

åt bytet vare sig nu detta är en groda eller en större mussla.

En mindre vanlig företeelse är den ståtliga, öfver halfannan

meter höga sadelstorken, Ephippiorhynchiis senegalensis, som

fått detta namn, emedan den vid den stora näbbens bas har

en platta liksom en sadel. Näbben ådrager sig föröfrigt också

uppmärksamhet genom sin röda färg med ett svart tvärband.

Utom dessa simfåglar och vadare finnas ju äfven andra fåglar,

som äro alldeles beroende af vattnet, emedan de därur hämta sin

näring såsom t. ex. kungsfiskarne. Om en del af dessa gäller ock,

att de hylla regeln »ubi bene ibi patria» och således kunna trifvas

litet hvarstädes, blott de ha fiskevatten. Några dylika i denna

samling äro 2 arter svart och hvita gråilskare {CeryleJ samt

den lilla vackra Corythornis med långa blåprickiga fjädrar på

hufvudet, ultramarinblå rygg och rödbrun undersida. Bland

de smärre vadarne äro nog en del arter bundna vid vattnet,

men många äro snarare karakteristiska för det öppna stepp-
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landet. Detta är t. ex. fallet med sporrvipan, Hoplopterus spi-

nosus, som har sitt namn af en hvass sporre på vingknogen.

En grässteppens och »bushens» fågel är äfven den svartmagade

trappen, Otis melanogaster. Den mäktiga marabustorken till-

hör också Afrikas slättland, hvarest den lifnär sig af

hvarjehanda smärre djur, men med förkärlek gör gamarne

sällskap vid deras asmåltider. Liksom dessa sväfvar den också

på ofantlig höjd för att spana efter dylikt byte, rester af lejo-

nens rof m. m. dyl. Egendomligt nog var dock denna fågelart en-

ligt Reichenow förut ej känd från de stora sjöarnes område.

Den bruna asfågeln (Neophron monachiis) och en gråbrun gam,

Pseiidogyps africaniis, som sällskapa med marabustorken, höra

också till denna kategori af vida öfver afrikanska kontinenten

spridda fåglar. Detsamma gäller äfven om flera andra rof-

fåglar t. ex. den prydliga tofsörnen (Lophaetus occipitatis); den

rödnäbbade svarta gycklarörnen (Helotarsiis) med kort rödbrun

stjärt, som gör den lätt igenkännlig äfven högt uppe i luften;

den vackra skrikhafsörnen (Haliaetas vocifer) med hvitt huf-

vud, framkropp och stjärt, grönsvarta ringar och bakrygg samt

rödbruna »byxor» (ungfågeln till en början svart, sedan brokig

med hvitt); den lilla eleganta med gladorna besläktade Elanus

cceruleus ofvan gråblå, under hvit; den gulnäbbade egyptiska

gladan; den askgrå, undertill tvärbandade Kaupifalco mono-

grammiciis, hvars artnamn väl kommer af ett svart längsstreck på

den hvita strupen, o. s. v. En annan fågelgrupp med några

vidt utbredda representanter är dufvornas. En dylik är t. ex.

den lilla, ofvan gråbruna, under hvita tamburindufvan ^Tympa-

tiistria), några turturdufvor o. s. v.

Gökarne äro också ett kringstrykande följe, ofta med vid-

sträckt utbredning. Öfver större delen af Afrika träffas t. ex.

de svart och hvita skatgökarne, Clamator cafer och jacobinus

(den förstnämnda med svartstrimmighals),C«67////5/)o//oc^/)Aa/«s,

solitariiis och gularis, som äro ganska lika vår gök, samt den

svarta C. clamosiis, vidare den glänsande bronsgröna, under

hvita Chrysococcyx cupreus samt sist och finast den ofvan

glittrande gröna, undertill gula smaragdgöken, Metallococcyx
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smaragdineus, som så väl gör skäl för sitt namn. Dessa gö-

kar lefva mest i gles skog, parkstepp och »bush», de sist-

nämnda gröna dock mest bland träd. De båda nattskärror, som

äro representerade i samlingen, ha båda vid utbredning. Den

ena af dem är den egendomliga Macrodipteryx vexillarius,

hvars hane har den 9:de vingpennan bandformigt förlängd, hos

detta exemplar 47 cm. utanför armpennornas spetsar. Bland

öfriga fågelfamiljer finnas i denna samling ej så många, som

äro utbredda öfver större delen af den äthiopiska regionen.

De viktigaste äro en slags biätare (AeropsJ, en blåkråkssläk-

ting (Eurystomiis afer), den vanliga svarta drongon (Dicriirus

adsimilis), dominikaneränkan (Vidua serena) och den stora

gulbröstade jättepiplärkan (Macronyx croceus). Af dessa äro

de två sista gräslandsfåglar och de andra lefva helst bland glest

ställda träd, från hvilka de kunna spana efter sitt insektbyte.

Såsom nästa geografiska komponentgrupp af detta områ-

des fauna kunna vi taga dem, som fmnas öfver den ost-syd-

afrikanska regionen. Bland dessa fmnas åtskilliga steppfåglar,

bl. a. några smärre vadare såsom t. ex. en tjockfotart (Oedic-

nemus vermiciilatiis', en stor hvithufvad gam (Lophogyps occi-

pitalis), en piplärka (Anthus Jiicholsoni), den stora afrikanska

lärkan (Mirafra africana) och en svart stepptrast (Myrmeco-

ciclila JiigraJ. Sporrgökarne (Centropus siiperciliosiis & grilliij

hålla gärna till bland buskar och i papyrus vid vatten. En

svart och hvit hornskata ( Lophocerus melauoleiicus) trifs på

akasiastepp och den lilla fläckufven (Bubo maculosiis) bland

klippor och »bush». Den ståtliga högnäbbade korpen, Corvultiir

albicollis med hvit halskrage till sin glänsande, bronssvarta

fjäderskrud har äfvenledes sitt tillhåll både i östra och södra

Afrika. En glänsande violblå stare (Cinnyricincliis verreauxi)

med hvit undersida hör till akasiasteppens färgstarkaste in-

vånare.

De rent ostafrikanska medlemmarne af samlingen bilda en

ungefär lika formstark grupp. Inom den bör första platsen

lämnas åt en präktig krontrana (Balearica gibbericeps) med

guldskimrande tofs, som hör steppen till. Däremot är den



NÅGRA ORD OM CENTRAL-AFRIKAS FAGELFAUNA 7

gröna fruktdrufvan (Vinago calva salvadorii) oiisisiixWfxnmwdts

i galleriskogar längs vattendragen och dylika lokaler, där trä-

dens bär bjuda henne näring. Ostafrikanare och bärätare är

också den brun<4rå musfågelart (Coliiis affinis , som finnes här

och i små flockar flyger mellan buskarne eller klänger och

klamrar sig fast vid kvistarne med sina korallröda fötter un-

gefär som mesar. Ostliga äro vidare en blåskimrande glans-

stare, Lamprotornis piirpuropteriis, och en långstjärtad träd-

stare, Cinnamopteriis temiiarostris med kanelbruna vingpennor.

Till det ostafrikanska steppområdet, hvars gräsfrön gifva dem

näring, höra vidare flera arter väfvare såsom den i praktdräkt

sammetssvarta Urobrachya med röda vingtäckare och den lika-

ledes svarta Coliiispasser andens med röd bröstsköld och för-

längda stjärtpennor, små näpna astrilder t. ex. Estrilda astrild

minor m. fl. samt äfven en fmk, den tjocknäbbade gulhämp-

lingen Serinus sharpei.

Några arter blombesökande nectarinider träffas hufvud-

sakligen kring Ostafrikas berg och så i detta centralafrikanska

område såsom Chalcomitra cequatorialis (hanen svart med röd

kräfva), den bronsgröna Nectarinia kilimensis och N.johnstoni

med röda fjäderbuskar på sidorna af bröstet. Af ostafrikanska

sylviider innehåller samlingen blott en Os/Zco/a-art och af trast-

lika fåglar en Crateropus-a.rt samt den om en rödstjärt något

påminnande Cossypha heuglini.

Ostlig och nordostlig är den stora och ståtliga augurvrå-

ken (Buteo aiigiir), som att döma efter antalet exemplar i sam-

lingen sannolikt är allmän omkring Albert Edvardsjön. Denna

fågel är intressant, emedan den uppträder i två faser, den ena

så godt som helsvart, den andra med hvit undersida, men båda

med rödbrun stjärt. En svartbrun under hvitprickig hackspett

Mesopiciis schoensis sträcker sig med sin typiska nordostliga

form ända hit ned, men öfvergår genom talrika mellanformer

i sydost och syd i den under tvärbandade M. namaquus. Ovan-

ligt lika sinsemellan till sin allmänna färgteckning, nämligen

ofvan svarta, under röda, äro tvenne nordostfåglar, som finnas

i denna samling. Trots denna ytliga likhet äro de dock ej
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alls släkt, ty den ena är en skägg-gök, Lybius cequatorialis,

och den andra en flöjttörnskata, Laniarius erythrogaster. Då

båda förefalla vara tämligen kraftiga fåglar, synes likheten ej

kunna förklaras såsom mimicry. Egendomligt nog förekom-

mer i Nordostafrika ytterligare en lika färgad skägg-gök af

ett annat släkte nämligen Pogonorhynchus rolleti, och den är

än mera lik den nämnda Lyö/ws-arten, ty den har ock liksom

den en hvit fläck på sidan af buken. Den sistnämnda är dock

större och har ett ännu kraftigare borstigt »skägg».

Om släktskap med Sudanfaunan talar egentligen i nu före-

liggande samling blott en svart och gul väfvare, P/océ-ws^fsc/zéT/.

Tvärs igenom Afrika från öster till väster träffas äfven

några fågelarter såsom en ljusblå kungsfiskare (Halcyojt sene-

galensis), den svart och hvita orgeltörnskatan fLaniarius cethi-

opicus), den lilla tschagran ( Potnatorhynchiis minor', en matt-

svart flugsnappare (Melcenornis pammelaina) och en svart busk-

skvätta (Pratincola salax).

Med Västafrika har detta område i synnerhet de genuina

skogsfåglarna gemensamma. En del af dessa skogsfåglar kunna

dock äfven så att säga skjuta öfver i Ostafrika till där befint-

liga skogsområden, hvilka ofta träffas på de höga bergen.

Dessa bilda liksom urskogsöar i stepphafvet, hvilka erbjuda

ungefär motsvarande lifsbetingelser som den stora västafri-

kanska urskogen. Det synes ock af flera skäl sannolikt, att

sambandet mellan dessa m. 1. m. isolerade skogsförekomster i

Ostafrika och den västafrikanska urskogen förr varit intimare,

men att det brustit på grund af landets fortskridande uttork-

ning. Sålunda ha till slut blott de för nederbörd mera utsatta

bergen förmått att bibehålla sin skogsvegetation och därmed

också lämnat fristad för en del af den förr mera vidtutbredda

faunan. Men genom långvarig isolering ha dessa sprängda

rester af skogsfaunan i vissa fall utbildat afvikande geografiska

raser, som väl kunna skiljas från hvarandra, men som dock i

hufvudsak tillhöra samma utvecklingstyp. I viss mening kunna

dessa fåglar (och detsamma gäller naturligtvis äfven om dägg-

djuren med motsvarande utbredning), som nu finnas isolerade
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i Ostafrikas bergsskogar, men ha sina närmaste släktingar

i det västafrikanska skogslandet, betraktas såsom reliktfor-

mer från en tid, då ett gynnsammare klimat tillstadde en rikare

och vidsträcktare skogsvegetation.

Ett exempel på en västafrikansk fågel, som äfven stundom

träffas i Ostafrika, är stålfläckdufvan (Chalcopelia afra), som

fått detta namn, emedan hennes i öfrigt gråbruna skrud lifvas

af några vackert glänsande, stålblå fläckar på armpennorna.

Undersidan är blekt vinfärgad. En nakenstrupad frankolin

'Pternistes cranchi) med fötter, näbb och den nakna huden på

halsen och kring ögonen röda tillhör Kongoområdet, men går

i sydost ända till Nyassa. Den är dock ej någon skogsfågel.

En mörkt rödbrun skogsuggla (Syrniiim michale) är själf väst-

lig, men har en helt närstående parallellform (S. woodfordij

på skogsbergen i Ostafrika t. ex. på Kenia, där undertecknad

fann den inne i urskogen. Samlingens båda papegojarter, den

för sin talförmåga så välbekanta, gråa och rödstjärtade jakon

(Psittaciis erithacus) samt den lilla gröna, men rödkindade

kärlekspapegojan (Agaponiis piillarius), som äfven ofta ses i

fångenskap, äro båda typiska västafrikanska fåglar. Båda dessa

arter voro inom parentes sagdt redan bekanta för Linné, som

gifvit dem namn.

Västafrikansk är också den vackra violblå och rödtofsade

bananätaren (Musophaga rossa^J, som med sin långa stjärt blir

öfver en half meter lång. Dessa fåglar hoppa smidigt genom

trädkronorna liksom skrikor. Den på öfversidan svarta Ga-

bungökens (Cuciilus gabonensis) namn angifver dess ursprung.

Två små hackspettar, den ena (Dendromiis permistiis) grön

med röd hufva, den andra (Mesopicos xantholophus) olivbrun

med guldgul hjässa och svart bakhufvud, tillhöra också båda den

västafrikanska skogen. De stora hornfåglarne äro äfven ty-

piska skogsfåglar. Vanligen hålla de till i de högsta trädjät-

tarne, som höja sig öfver den öfriga skogen, och därifrån hör

man deras larmande skrän. Tre dylika arter af västafrikansk

typ finnas i samlingen, den svarta Ceratogymna atrata med

en stor cylindrisk kask ofvanpå näbben, samt tvenne Byca-
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n/s/é'5-former, siibcylindricus och albotibialis. Båda dessa äro

ock hufvudsakligen svarta, men med hvit buk, hvita armpenn-

spetsar samt m. 1. m. hvitt i stjärten. Dessa äro stora fåglar,

den förstnämnda når en längd af 90 cm. och B. subcylindri-

ciis blir 85 cm. Men det finnes också här en mindre horn-

skata, Lophoceros fasciatiis, ofvan svart och under hvit och

med kalkhvit näbb. Särdeles vacker är en västafrikansk kungs-

fiskare, Halcyon badius, som har ryggen, vingtäckarne etc.

kastanjerödbruna, ett band öfver vingarne, gumpen och stjär-

ten klarblåa samt undersidan hvit. I dalgångar och gläntor i

urskogen, där solljuset spelar in och därför blommor utvecklas

och insekter lockas af dessa, där kan man också få se små

färgrika biätare såsom pilar skjuta ut i luften efter sitt byte

och därpå återvända till någon lämplig utkiksplats. En dylik,

som först nyligen funnits så långt österut i Afrika, är Mero-

piscus miilleri, som har ljusblå panna, ultramarinblå hjässa och

nacke, rödbrun rygg och vingar, röd strupe inramad i svart

och undersidan ultramarinblå. En annan liten biätare Melitto-

phagiis variegatus är ofvan grön, under rostbrun med en blå

sköld på kräfvan. En långstjärtad paradisflugsnappare(^7c/z//ré'ay

och en liten svart och hvit flugsnappare ( Platysteira cyanea)

med en naken hudtlik öfver ögonen tillhöra äfvenledes den

västafrikanska skogen Törnskator af samma geografiska grupp

finnas också flera stycken, såsom t. ex. en svartpannad, grå

vårfågel (Lanius mackinnoni), en svart och hvit törnskata

.(Dryoscopus senegalensis), en olivgrön och gulflläckig dylik

(Nicator cliloris) o. s. v. Tvenne svarta drongoarter (Dieranis

coracinus& atripennisj påminna till sitt lefnadssätt på en gång om

såväl flugsnappare som om törnskator. En svarthufvad gylling

(Orioliis lektior) låter sin flöjtstämma ljuda från löfverket, med

hvilket dess guldgula och gröna dräkt lätt sammansmälter. Af

de präktiga glansstararne finnas ej mindre än tre Lamproco-

//MS-arter, hvilka med sin i stålblått och grönt skimrande, men

delvis också sammetssvarta skrud väl göra skäl för namnet.

En af dem, L. lessoni, som igenkännes på en briljant purpur-

violett fläck i örontrakten, var förut blott känd från en trakt
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i västligaste Kongo. Det västliga skogsområdets väfvarfåglar

äro mestadels af en afvikande typ. Utom den stora hel-

svarta Ploceiis nigerrinuis höra hit i främsta rummet svarta

och röda arter af släktet Malimbiis med blåsvart näbb, t. ex.

M. nitens med röd kräfva och M. malimbiciis, som tillika har

större delen af hufvudet rödt. En väldigt tjocknäbbad svart-

brun väfvare med rödbrunt hufvud och hvit panna, Amblyo-

spiza capitalba, tillhör själf kontinentens västra del, men har

också släktingar i öster. Dessa bygga ofta sina bon mellan

papyrusstänglar. Hårfåglarne, som nämnas så, emedan de i

nacken vanligen ha en del hårlika fjädrar inträdda bland de

vanliga fjädrarne, äro genuina skogsfåglar, som i regel till-

bringa hela sitt lif uppe i löfhvalfvets gömslen. Då deras fär-

ger vanligen äro stämda i olivgrönt, gult och gråbrunt, äro

de särdeles svåra att få syn på, äfven om man hör deras ofta

välljudande stämma. I denna samling finnas representanter

för flera släkten såsom t. ex. Criniger verreaiixi, Andropadiis

cLirvirostris med småtandad öfvernäbb, och den gulhvitprickiga

Ixonotiis giittatiis m. fl. Bland sylviiderna i denna samling är

det egentligen blott den bredstjärtade, till färgen bruna Melo-

clchla mentalis, som är västlig, men då den i Ostafrika

har en nära släkting, är den ej så särdeles karakteristisk för

den västra faunan. Defta gäller däremot mera om två något

rödstjärtlika Cossj/)/za-arter. Den ena af dessa, C. ??ielano?iota,

är ofvan svart med hvit hjässa, undertill liksom stjärten röd-

brun; den andra, C. cyanocompter, ha\ svart hufvud med hvitt

streck öfver ögat, skifferbrun rygg och bjärt roströd under-

sida, men det mest karakteristiska är de ljusblå vingtäckarne.

Nu återstår af denna uppräkning, som kanske redan blif-

vit alltför lång, blott de inom de stora sjöarnes område ende-

miska formerna. Bland dessa bör då i främsta rummet näm-

nas en vacker sparfhök från urskogen vid Beni, hvilken hit-

tills var obeskrifven och nu efter fyndorten fått namnet Acci-

piter beniensis. Den är ofvan skifi^ersvart, under mättadt röd-

brun, på bröstet delvis tvärvattrad med hvitt. Stjärten är

svart med tre hvita tvärfläckar på hvarje penna. Denna sparf-
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hök är tydligen en äkta urskogsfågel, därpå tyder dess mörka

dräkt. Den torde vara närmast befryndad med den från Ka-

merun och Benguela kända A. sharpei, men denna är mindre

och har blott två hvita fläckar på stjärtpennorna. En annan

äkta urskogsfågel är den af den österrikiske ornithologen Sassi

för ej länge sedan beskrifna dufvan, Coliimba albiniicha, hvil-

ken såsom namnet antyder har hvitaktig nacke, men föröfrigt

hufvudsakligen är nästan svart, delvis med en dragning åt vin-

färg och delvis åt blått. En på öfversidan grönglänsande

skogsgök, Ceuthmochares intermediiis, har sin närmsta släkting

i Kamerun, och en liten svart och gulspräcklig skägg-gök, Tri-

cholama ansorgei, sin i öfre Guinea, sålunda båda i det egent-

liga Västafrika. Om en dystert brun flugsnappare med röd-

brun stjärt, Stizorhina viilpijia, gäller samma sak, och man

kan på hela hans utseende afläsa, att han är en skogsfågel.

Däremot har en vårfågel, Laniiis cxciibitorius böhmi (ganska

lik den äfven hos oss i Skåne funna svartpannade törnskatan,

L. minor) tydligen inkommit från nordost. En pärlhöna, Nii-

mida ptilorhyncha toruensis, är en Uganda-ras af en art, som

i talrika former sträcker sin utbredning öfver en stor del af

nordöstra Afrika till Sennaar och Somalilandet. Dessa pärl-

höns äro typiska för akasiasteppen. Bland gräset söka de

hela dagen sin näring, men mot kvällen taga de nattkvist i

akasiorna. En af de svarta och röda Malimbus-väfvarne, M.

erythrogaster fagani, beskrefs ursprungligen från berget Ru-

wenzori, men finnes äfven vid Beni. En löfbulbul ofvan grön

under gulhvit, Phyllastrephus pallidigula, afviker föga från en

Kamerunfågel af samma släkte, men en brunhufvad bulbul, Pyc-

nonotiis tricolor tanganjlcce, har sin stamform i sydväst. En ka-

stanjebrun skogstrast med gul xVÅhb, Phyllantlius csarnikowi,^h-

träffades först af Ruwenzoriexpeditionen,men ett exemplar i denna

samling är från Beni. Ett par andra arter af släktet finnas i Väst-

afrika. En verklig trast. Turdus peliosjmr geografiska raser i olika

skogstrakter i Afrika och en af dessa bebor sjöområdet. Endemisk

är äfven ytterligare en liten irastiägel, Erythropygia hartlaubi, och

slutligen finnes till samma familj en helt ny ras, som kallats Neo-
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cossyplius riifiis arrhenii oc!i livilken på sätt ocli vis intager

en mellanställning mellan en ost- och en västafrikansk när-

stående form. Den är också från Beni och dess hela utse-

ende tyder på en fågel från den mörka urskogen. Den är

mörkbrun ofvan och rödbrun uiidertill.

Af detta framgår, att i samband med växlingen af land-

skapstyper här inom sjödistriktet äfven träffas en brokig bland-

ning af fågelformer af så att säga olika ursprung, men som

alla kunna finna hvad som för dem är väsentligt för lifvets

uppehälle. På grund häraf lämnar en samling fåglar från detta

område lättare så att säga en inblick i den afrikanska

faunans sammansättning än dylika från flertalet andra ställen.

Likväl måste ju ihågkommas, att här saknas representanter

för den på andra håll så formrika genuina torrstepp- och

ökenfaunan.

Pelikaner vid Albert Edvardsjön.

(De mörka äro yngre fåglar.)

E. Arrhenius foto.



Några intressanta torfmossfynd
från Skåne.

Af

Einar Lönnberg.

lirjRoslätt mosse under Skabersjö ha nyligen

:I',sw gjorts några benfynd af ganska stort intresse.

[vkÄDessa tillvaratogos af jägaren O. Jönsson och

öfverlämnades sedan till Riksmuseum af grefve

»sTage Thott. Fyndet, som gjordes på mos-

xO:^'lT..Jsens botten, låg i torfvens understa lager

omedelbart på bleket på ett djup af omkr. 4 meter. Det bestod

dels af ben af en stor fågel, dels af några hästrester.

Fågelbenen utgjordes af ett stycke af bakhufvudet snedt

afskuret af spaden, så att bakre väggen af ögonhålorna delvis

och öfre delen af nackhålet i
foramen magniim) finnas kvar;

högra korpbenet i coracoideiimj delvis skadadt i båda ändar;

proximala delen af högra skulderbladet (scapula); högra öfver-

armsbenet (hiimerus\ men utan den öfvcrsta eller främsta

delen; vänstra armbågsbenet (iilna) fullständigt; tre stycken af

bäckenet, ett mediant lumbosacralparti och tvenne laterala

ischiopubispartier med acetabulum; högre lårbenet ffemur) med

öfverändan defekt; högra skenbenet (tibia) något skadadt upp-

till; högra tarsalbenet (tarsometatarsiis): vänstra skenbenet

(tibia) afslaget och skadadt på midten; vänster tarsometa

tarsus; proximala baktåfalangen af högra foten samt en af de

bakre bröstkotorna.
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Det breda liufvudskålsfragmentet, de långa vingbenen samt

tarsens byggnad m. m. gjorde det genast uppenbart, att dessa

ben måste tillhört en roffågel och därtill en af de största.

Vingbenen jämfördes därför först med ett kungsörnskelett, men

visade sig vara längre än de motsvarande hos denna fågel.

Andra ben, t. ex. bäckenet och skenbenet, afveko äfven i vissa

detaljer från kungsörnens. Det återstod då ingen annan svensk

fågel att taga hänsyn till än hafsörnen. Då jämförelse gjordes

med ett dylikt skelett, visade sig dimensioner och form hos de

fossila benen på det hela taget öfverensstämma mycket bra

med motsvarande hos hafsörnen, men de voro i regel något

smäckrare och delvis mindre än motsvarande ben af de största

(honliga) hafsörnskeletten och öfverensstämde bäst med så-

dana af hafsörnshanar. Det torde alltså knappt vara något

tvifvel om, att dessa subfossila ben härleda sig från en hafs-

örnshane. Några mått af benen meddelas för jämförelses skull.

Bredd af kraniefragmentet öfver postorbitalutskotten £8,5

mm.; då nämnda utskott äro något stympade, har sannolikt

verkliga maximibredden varit omkring 4 mm. större att döma

eftor jämförelse med andra hafsörnskallar. Totallängd af iilna

248 mm.^

Bredd af Immerus nedtill 34,5 mm.; bredd af diafysen 15

mm.; längd från bakre ändan af den öfre benkammen i be-

nets framända till bakre ledytan 139 mm. (hos en kungsörns-

hane 111 mm.).

Längd af tibia 157 mm. (Detta mått är ungefär lika långt

hos en kungsörnshane, ty kungsörnarne äro relativt mera

långbenta.)

Längd af tarsometatarsus i midtlinien 94 mm. (Kungsörns-

hanen har detta mått 102 mm., jfr ofvan.)

Proximala baktåfalangens längd 30 mm. (hos kungsörn-

hane 34,5 mm., men på ett annat hafsörnskelett endast

31,5 mm.)

Af dessa jämförelser framgår, att hafsörnen har längre

och kraftigare vingben än kungsörnen. Den senare har där-

^ Samma mått af kungsörnsliane 205 mm.
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emot längre tarser och kloleder, hvilket torde stå i samband

med lefnadssättet.

Fyndet af hästben från Roslätt mosse utgöres af tre

underkäkskindtänder samt atlas.

Tänderna ifråga äro sista vänstra underkäkspremolaren samt

första och andra molaren från samma sida. Till sina dimen-

sioner äro de ganska små med kronans längd och bredd resp.:

25x16,5; 22x16; 23.7X15,5 mm.

Till jämförelse må nämnas, att samma dimensioner af ett

sto af skogsruss från Gotland äro:

24X15,7; 21x15; 22,5X14 mm.

Det torde knappt behöfva påpekas, att dessa mått i all-

mänhet utfalla något för knappa för torfmosshästens tänder,

alldenstund alltid något från deras yta afvittrat.

Atlas är äfven något större än samma kota hos den om-

nämnda skogsrussen. Alldenstund den förra är något skam-

filad här och där i kanterna, gifvas blott två exakta mått, näm-

ligen transversella och vertikala diametern af kotan vid kan-

ten af ledhålan mot nacken. Dessa mått äro resp. 81,5 och

51 mm.

Hos skogssruss-stoet äro samma mått 59 och 44 mm.

Dessa dimensioner synas, då de jämföras med hvarandra,

tyda på, att den subfossila hästen haft en äfven proportions-

vis gröfre nacke än skogsruss-stoet. Möjligen kan detta för-

klaras så, att hästen från Roslätt mosse varit en hingst.

För att om möjligt söka få en tidsbestämning på dessa

märkliga fynd, hvilket ju alldeles särskildt med afseende på

hästbenen skulle varit af mycket högt intresse, gjordes fram-

ställning till statsgeologen d:r L. von Post, att han måtte be-

näget åtaga sig att göra en analys af poIlen-(frömjöl-)-före-

komsten i de små torfstycken, som vidhäftade benen. Så

skedde äfven och d:r von Posts utlåtande i ämnet återgifves

här nedan.
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I bakluifvud af hafsörn från Roslätt mosse. 2 vänstra arnibågsbenet. 3 bröst-

kota. 4 högra korpbenet. 5 högra skulderbladet. 6 högra öfverarmsbenet. 1

3 bitar af bäckenet. 8 högra lårbenet. 9 högra underbenet. 10 högra tarso-

metatarsus. 11 baktåfalang. 12 vänster tarsometatarsus. 13 vänstra skenbenet.

(Förminskade).

Fauna o. Flora 1917. Haft. 1. 2
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»Undersökning av torv å hästatias och havsörnsben från

Roslätt (under Skabersjö).

Båda proven hava vid mikroskopisk undersökning visat sig

bestå av en på gränsen till skogstorv stående kärrtorv, inne-

hållande bl. a. sporer och sporangier av Polystichiim Thely-

pteris (synnerligast i torven från havsörnsbenen) samt sporer

av Lycopodium clavatum (i torven från hästatias).

Torven är bildad på en relativt torr kärräng med någon

träd- och buskvegetation.

Pollen av följande träd har anträffats: tall, al, lind, alm

och hassel.

Då torven emellertid tydligen avsatts under så torra för-

hållanden, att regelbunden genomluftning ägt rum, är dess

pollenflora mycket fåtalig och illa bevarad och ger ingen kor-

rekt bild av de omgivande skogarnas sammansättning. Någon

mera noggrann åldersbestämning kan av denna orsak icke me-

dels analys av poUenfloran åvägabringas.

Den förhållandevis rikliga förekomsten av lind, alm, al

och hassel visar, att torven bildats under ett mera framskridet

skede av postglacial tid. Den totala frånvaron av bokpollen,

vilket på grund av sin resistens plägar kunna bevaras även i

torvslag med starkt destruerad pollenflora, antyder å andra

sidan, att torven är äldre än den postglaciala klimatföränd-

ringen, efter vilken boken i denna trakt plägar vara rikligt

företrädd i den fossila poUenfloran.

Sveriges Geologiska undersökning den 5 oktober 1916.

L. v. Post.»

Såsom framgår af ofvanstående, har den benen omgifvande

torfven bildats »på en relativt torr kärräng». Detta torde väl

dock ej utesluta, att åtminstone hafsörnen ursprungligen om-

kommit i vatten, möjligen vid en öfversvämning. — Man kom-

mer därvid otvunget att tänka på de berättelser, som åter-
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gifvas om fiskgjusar och hafsörnar, som slagit sina klor i allt-

för stora och kraftiga vattendjur, så att de af dem neddragits

och blifvit dränkta. Att dylikt kan inträffa, lider intet tvifvel,

och en berättelse, som jag själf hörde af trovärdiga personer

strax efter den skildrade tilldragelsen, styrker min uppfattning

härom. Det åsyftade tilldrog sig någon sommar på 1890-talet

i närheten af Gåsholma i Gäfleborgs län en lugn och solblank

dag. Tvenne lotsar, som voro ute i en båt, sågo plötsligen

en hafsörn slå ned å vattnet efter byte. Men han kunde ej

lyfta igen, utan där utspelades en våldsam kamp vid vatten-

ytan. Flera gånger drogs örnen helt ned under vattnet och

»skrek då alldeles förskräckligt», innan han försvann. Han

kom dock strax upp igen och kampen fortsatte ända till dess

en liten bris gaf örnen mera luft under vingarne, så att han

kunde lätta upp sitt nu säkerligen uttröttade byte, en stor lax,

strax innan lotsarne hunno fram för att bemäktiga sig både

fågel och fisk. Sannolikt har det väl tillgått på något liknande,

men för den örnen afgjordt ogynnsammare sätt, då det här om-

talade hafsörnskelettet kom att så småningom bli inbäddadt i

Roslätt mosse, och man kan gissa på en stor gädda såsom

hafsörnens motståndare i det fallet. Det synes nästan nöd-

vändigt att antaga, att hafsörnkroppen till en början inlagrats

på botten af något vatten, ty det är ju allmänt bekant, huru

snart ett fågelskelett, som ligger uppe på jordytan, vittrar bort

och förstöres.

Innan detta lilla meddelande afslutas, ber jag att varmt

få uppmana alla, som ha tillfälle därtill, att noggrant och

försiktigt tillvarataga de ben, som kunna påträffas vid torftäkt,

vid gräfning i mossar, i lera och andra ostörda jordlager. Det

bör därvid göras noggrann anteckning om fyndplatsens exakta

läge, djupet under markytan, jord-, ler- eller torflagrens be-

skaffenhet ofvan och under fyndet o. s. v. Benen böra ej ren-

sköljas, utan omsorgsfullt nedpackas och insändas för närmare
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undersökning till någon vetenskaplig institution. Vid Natur-

historiska Riksmuseum (postadr. Vetenskapsakademien, järnvägs-

godsadr. Albanö) mottagas gärna dylika försändelser för under-

sökning och bestämning. Ofta kunna genom sådana fynd in-

tressanta upplysningar om vårt lands fauna erhållas.



Små anteckningar från en barlastplats

vid Hälsingborg.
Af

O. Ringdahl.

å undertecknad för nära tjugo år sen som

skolpojke genomströfvade Hälsingborgstrakten

"' -^^SKför att samla växter, var den s. k. barlast-

Il platsen, belägen söder och väster om Socker-

I

fabriken, en anmärkningsvärd fyndort för

^^i»5^:^Sniånga egendomliga och sällsynta växter. Af

dylika rariteter, som det vid den tiden var så godt om och

som gladde botanisten så obeskrifligt, är det numera ej myc-

ket kvar. Fastän jag ej på samma sätt som förr systematiskt

genomsökt hvarje bit, så tror jag mig dock utan för stort miss-

tag våga säga, att de allra flesta af de rariteter, som funnos

i början av 1900-talet, nu äro försvunna därifrån. I Botaniska

Notiser för år 1903 finnes från den tiden en växtförteckning

utarbetad af K. B. Nordström, till hvilken förteckning äfven

undertecknad bidragit. De lokala förhållandena ha sen den

tiden betydligt ändrats. Området ifråga har utvidgats ansen-

ligt genom afstjälpningar, järnvägsspår och nya vägar ha dra-

gits fram, petroleumcisterner uppförts, tomter för virkesupplag

ha inkräktat på platsen, och därvid ha för en hel mängd väx-

ter de gamla lokalerna förstörts. En stor del af området har

därjämte täckts med en gräsmatta.

En verklig prydnad utgjorde Melilotiis arvensis Wallr.,

som växte i präktiga långa sängar, och hvars doft under varma

och lugna sommardagar märktes vidt omkring. Alldeles invid
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några Melilotusstånd växte på knappt mer än 1 kvm. stor fläck

en liten samling af Plantago arenaria W. & K. samt ett stort

bestånd af Lepidium Draba L. Bägge äro för länge sen för-

svunna från platsen och Melilotusgrupperna förstörda. Nog

finnes arten kvar, men ej i sådan rikedom som då. Tvenne

andra Melilotus-arter, albus Desr. och parviflorus Desf. sågos

här och hvar, och den förra torde ännu hålla sig kvar. Allmän

är fortfarande Sisymbriiim altissimum L. I enstaka ex. före-

kom 5. Loeselii L. Af sällsyntare cruciferer, som man vid nog-

grant eftersökande hade utsikt att finna, voro följande: Lepi-

dium incisum Roth, virginiciim L., sativum L., perfoliatum L.,

Conringia orientalis Andrz., Eruca sativa Lam. och Brassica

elongata Ehrh. var. Lepidium incisum var den vanligaste af de

ofvan nämnda Lepidiumarterna och förekom ofta tillsammans

med ruderale på kalkblandad mark. Af compositeer fann jag

Erigeron canadensis L., Matricaria discoidea L., Anthemis ruthe-

nica M. B., Xanthium strumarium L. och Centaurea diffusa Lam.

Af dessa torde endast M. discoidea finnas kvar. Anthemis

ruthenica höll sig under många år på en grushög, som emeller-

tid nu är bortskaffad. Salvia sclarea L., Amsinckia intermedia

och Turgenia latifolia Hoffm. har jag funnit i enstaka ex.

Linum usitatissimum L., Camelina dentata Pers., Cannabis sativa

L., Reseda lutea L., Phalaris canariensis L., Panicum miliaceum

L. Hordeum jubatum L. och några Bromusarter voro särskildt

karakteristiska för vissa lokaler. De ofvan uppräknade äro

några exempel på tillfälliga gäster inom växtvärlden, hvilka

uppenbarade sig vid Hälsingborg under några års tid, men af

hvilka de flesta sedan under årens lopp praktiskt taget för-

svunnit härifrån. En växtsamlare, som nu besöker den ofvan

omtalade platsen vid hamnen, finner knappast ens spår af den

förgångna rika ruderatfloran.

Då jag nämner barlastplatsen, kan jag ej underlåta att om-

tala och erinra om det rika småfågellivet där under vintrarna,

ej minst därför att det beredt mig så mycken glädje och kvar-

lämnat månget angenämt minne från denna tid. Gulnäbbade
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hämplingar (Linota flavirostris) kommo somliga vintrar i skaror

på hundratals fåglar. Det är nöjsamt att betrakta en flock,

där den under ideligt kif klänger omkring bland Sisymbrium,

hvars frön fågeln alltid uppsöker. Under snöiga kalla vintrar

är fågeln ej rädd, och man kan då komma den helt nära. Vi

pojkar kunde med lätthet fånga den på så sätt, att vi bredde

ut ett stycke sillnät om ett par kvm. storlek över de nära

alnshöga Sisymbriumbestånden. De tre sidorna av nätet tyngde

vi ned till marken med stenar eller snö och läto den fjärde

vara öppen, så att fåglarna kunde komma in under nätet den

vägen. Sedan drefvo vi fåglarna sakta bort till det ställe, där

nätet låg. Någon rädsla för nätet visade de ej, utan hoppade

orädda in under det. När flera stycken hade hoppat in,

sprungo vi hastigt fram mot öppningen, och då flögo fåglarna

mot nätet och trasslade in sig i maskorna. Artens samman-

hållningston påminner om den vanliga hämplingens och grå-

siskans, men är ej så stark eller klar som dessas. Locktonen,

som fågeln låter höra under flykten och äfven då den söker

föda, har ett karakteristiskt läte, hvarpå den öfvade iakttagaren

lätt igenkänner honom. Med glädje har jag alltid hälsat den

lilla nordiska hämplingens ankomst till våra bygder. De flesta

vintrar har jag sett honom här, men numera träffar man ho-

nom ej i sådana flockar som förr. Vanliga hämplingen (Linota

cannabina) finnes också om vintrarna här och lever liksom

den förra i synnerhet af Sisymbriumfrön. Båda arterna äro i

vinterdräkt ganska lika. Den vanliga hämplingens läten äro

som bekant klara, melodiska och omväxlande. En fågel, som

jag under senaste vintrarna förgäfves eftersökt, är snösparfven.

Förr kunde jag få se ansenliga flockar af denna härliga fågel

på barlastplatsen. Ingen småfågel har mera tilltalat mig än

denna. Att få betrakta en flock snösparfvar, där de i sina

behagliga dräkter röra sig på marken, se dem alla fladdra fram

öfver marken, då de osökt erinra om stora präktiga fjärilar,

samt höra deras mjuka drillande toner gör fågelvännen glad

och uppryckt till sinnes. Det hände ibland, att några av dem

stannade kvar till fram i mars månad, och då snön vid denna
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tid i regel smälte bort och marken blef bar och svart, fram-

trädde deras ljusa färgteckning klart mot denna. Fåglarna

voro emellertid då ganska skygga. I sällskap med snösparf-

varna, när rikliga snöfall inträffade i november eller december,

kommo vanligen också berglärkor. Bofinkar och ibland äfven

en och annan brokig bergfmk uppehöllo sig tillsamman med

gråsparfvar på afstjälpningsställena.

Om bergfinkarna, hvilka som kändt i oerhörda skaror un-

der förra vintern besökte bokskogarna i Skåne, och hvilkas

uppträdande blef mycket uppmärksammadt, vill jag lämna några

korta meddelanden. Då jag den 9 februari besökte den till

Hälsingborgs stad hörande Pålsjö skog, observerade jag en

stor mängd bergfinkar och bofinkar, hvilka uppehöllo sig på

marken under bokarna. Bland bofinkarna funnos många honor.

Den 23 febr. gjorde jag ett nytt besök i skogen och märkte

då, att bergfinkarnas antal hade växt otroligt. Hvart man gick,

såg man marken och bokstammarna hvitfläckade af deras ex-

krementer. Stora täta skaror flögo af och an öfver skogen

och slogo ned i trädkronorna. De höllo sig därunder ganska

tysta. Flockarna bestodo endast af bergfinkar. Emellanåt flögo

de ned på marken, där det blef ett rörligt lif. När fåglarna

hoppade och fladdrade, liknade de, sedda från ett afstånd, torra

boklöf, som yra omkring, när en vindil sätter dem i rörelse.

Då och då susade en flock fåglar in i en grandunge, där de,

efter hvad jag kunde se, sutto stilla och putsade fjädrarna.

Bofinkar funnos äfven till ganska stort antal, men i jämförelse

med de andra en försvinnande liten del. På marken voro ar-

terna blandade om hvarandra, men då flockarna satte sig i

rörelse och flögo fram öfver skogen, syntes det mig, som om

bofinkarna stannade kvar. De senare läto ofta höra sitt skarpa

»fink». Denna dag såg jag flera stora skaror bergfinkar flyga

öfver staden i sydlig riktning. Den 29 febr. var det mildt väder

med snöslask. Vårkänning låg i luften. Talgoxarna kvittrade

oupphörligt sitt tititu, tititu, omväxlande med ti, tu, ti, tu i

olika variationer. Blåmesarnas glada sprudlande vårkvitter

och nötväckornas ljudeliga hujt, hujt, hujt hördes från träd-
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kronorna. Det var riktigt vårlif i skogen. De stora rena

bergfinksflockarna voro nu försvunna, men ännu hoppade en

del kvarblifna både bo- och bergfinkar på slänterna. De sista

bergfinkarna såg jag vid ett besök i Pålsjö den 26 mars. De

voro äfven nu i sällskap med bofinkar. Fåglarna kvittrade

och jollrade, där de sutto bland träden i ett skogsbryn, och

de första försöken till sång förnummos tydligt. Vid tiden för

bergfinkarnas massvisa uppträdande gick jag ner till barlast-

platsen med tanke på att äfven där få se dem. Ingen enda

stod emellertid att upptäcka, alla hade de väl nog af föda i

bokskogarna.

Gråsiskor förekommo ofta förr på ruderatplatsen och stan-

nade kvar åtminstone till mars. En och annan steglitsa kom

någon gång dit för att uppsnappa något från vägtistel- eller

kardborrestånd. På senhösten, när Cakile maritima hade mogna

frön, kommo grönfinkar i små sällskap för att frossa på dessa.

Numera är småfågellifvet på ruderatplatsen ej af samma

intresse som förr. Vi ha denna vinter haft ganska rikligt med

snö och stark frost i januari. Flera gånger under månaden

har jag gått dit ned i hopp om att få se några vinterfåglar.

Hvad jag då i regel fick se var följande. Svärmar af grå-

sparfvar vid ett sädesmagasin, där äfven några gulsparfvar,

kornsparfvar och tofslärkor delade födan med dem. Vid af-

stjälpningsställena sutto hundratals kråkor på snön, en flock

kajor och några dåsiga råkor. Äfven här svärmar af »luftens

råttor» samt en och annan bofink. Några stycken vanliga

hämplingar och ett par gulnäbbade flögo från det ena Sisym-

briumståndet till det andra. Detta var allt, som var att se

inom fågelvärlden, om jag då äfven nämner en väldig svärm

måsar, som flaxade öfver några skräphögar.

Till slut ett par ord om tofslärkan, hvilken i Hälsingborg

och dess närmaste omgifning är en dagligen sedd och allmän

fågel. Tofslärkorna hålla sig om vintern inne i staden, på

torgen, där de springa omkring för att uppsnappa något ät-

bart från slaktarevagnarna, i hästspillningen på gatorna, på

skolplanerna tillsamman med sparfvar och kråkor sökande
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brödsmulor, som barnen tappet under rasterna. De hysa

särskild förkärlek för den omtalade ruderatplatsen med dess

många små lerhögar. Under sommaren häcka här sannolikt

många par. Hannarnas sång höres då på många ställen.

Karakteristisk är som bekant fågelns sång genom sina pauser

och de olika läten af andra fåglar han inlägger i densamma.

Vid ett tillfälle i somras uppmärksammade jag en hanne, som

satt och sjöng på en stenhög. De flesta lätena voro fågelns

egna, men oupphörligt lade han tydligt in läten af gråsparf,

sädesärla, stenskvätta, kornsparf, talgoxe och gråsiska och för-

sökte ibland efterhärma sånglärkan.



Betydelsen af fågeläggens färg.

Referat af

E. L,

^^i^SIiF '1 äf de äldsta teorierna rörande betydelsen af

pg|JI^^„i,i fågeläggens färg är den, som först lär ha upp-

,,^^^^" uppställts af Hewitson år 1838. Denna, som

jD|j||^MMi|man oupphörligen finner upprepad, samman-

|pr-P1j^T^^2^^ä^^^'' hvita ägg med häckandet i hål. En

ii^är'^^ri^^lr_^-iannan teori af Mc Aldowie (1886) antager, att

äggskalets pigment från början tillkommit såsom ett skydd

mot solstrålarnes inverkan, men sekundärt fått betydelse såsom

skydd genom öfverensstämmelse med omgifningen. Enligt denna

teori skulle mängden af pigmentet i äggskalet stå i direkt för-

hållande till den solljusstyrka, för hvilken den utsattes. Här-

till anmärker C. F. M. Swynnerton, hvars framställning i »The

Ibis»^ här skall refereras, att denna teori visserligen stödes af

det faktum, att hålbyggare ofta ha hvita ägg och vidare att vissa

fåglars t. ex. kajans och lunnefågelns ägg förefalla att ha

bleknat, om de jämföras med närsläktade, ej hålbyggande fåg-

lars ägg. Men å andra sidan ha ej tropiska fåglars ägg

någon allmänt stark pigmentering. Mot denna teori strida

äfvenledes så uppenbara fakta som t. ex. att Cossypha nata-

lensis (en rödstjärtlik fågel) lägger mörkt pigmenterade, näkter-

galslika ägg i ihåliga träd i den täta skogens mörka gömslen,

men att stålfläckdufvan (Chalcopelia afra) och musfågeln (Colius

striatus) lägga hvita eller gräddfärgade ägg ej blott i öppna

bon, utan därtill i fristående, hälft bladlösa små träd eller bus-

' Hft. 4, 1916.
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kar i gräslandskap samt under årets hetaste tid helt utsatta

för direkt solsken. Flera sådana exempel skulle kunna med

lätthet framdragas.

Wallace uttalade, att alla ägg voro från början hvita. De

arter, som skyddade sina ägg från direkt iakttagelse genom

att häcka i hål, bygga bon med tak, täcka öfver äggen, då de

lämnades, eller genom att rufva hårdt, eller som voro strid-

bara och höllo god vakt öfver äggen, fortsatte att värpa hvita

eller ljusa ägg. Men de fåglar, som ej på något af de nämnda

sätten skyddade sina ägg, fmgo genom naturligt urval fär-

gade ägg.

Till en viss grad vill Swynnerton erkänna sanningen

häraf, nämligen så till vida att fåglar, som ej ha förmåga att

direkt försvara sina ägg, måste få något annat slags skydd

för dem, om de skola kunna få vara ifred och tjäna till släk-

tets förökelse. Längre sträcker sig ej Wallace's förklaring.

Det finns ju många exempel på, att ägg, som läggas i hål, ej

äro hvita. Många starka fåglar, som väl kunna försvara sina

ägg, ha dem pigmenterade. En löfbulbul (Phyllastrephus flavi-

striatiis), som är skyddsfärgad och rufvar hårdare än kanske

de flesta andra, har starkt pigmenterade ägg o. s. v. Å andra

sidan finnas många hvita ägg, som ej på något af de nämnda

sätten döljas eller skyddas mot sina naturliga fiender. Hur

skall man kunna förklara, att dessa få vara i fred? De måste

väl ha något skydd som motvikt mot sin påfallande syn-

barhet.

För öfrigt framhåller Swynnerton, att det ej är äggen

själfva, som äggfienderna i första rummet spana efter och

uppdaga, utan hålet i trädet eller boet. Ha de väl funnit detta,

hjälper äggfärgen ej långt, hurudan den är. För öfrigt är det

ju orätt att draga gränsen mellan hvita ägg å ena, och fär-

gade å andra sidan, ty många färgade ägg stå i skarp kon-

trast mot boet, i hvilka de ligga, trots det att de äro pigmen-

terade.

Då nu Swynnerton ej var tillfredsställd med förut fram-

kastade teorier till äggfärgens förklaring, sökte han utfinna nå-
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gon hypotes, som skulle vara mera plausibel. Då han förut sysslat

mycket med insektätande fåglar och deras afsmak eller för-

kärlek för olika slag af insekter, uppstod hos honom den tan-

ken, att fågelägg af olika arter eventuellt kunde för äggätande

djur vara af olika smaklighetsgrad eller möjligen i vissa fall

rent af motbjudande och att sålunda deras olika grad af syn-

lighet, och därmed äggfärgen, skulle kunna förklaras på ana-

logt sätt, som man försökt med afseende på insekter, särskildt

fjärilar.

Ägg af olika fågelarter smaka olika, det är ett faktum, som

bekräftats af flera personer, men människans smak är ju inga-

lunda normgifvande för djurens uppfattning i detta afseende.

SwYNNERTON sägcr sig ej vilja påstå, att några vissa slag af

ägg äro oätbara. Tvärtom menar han, att alla slags ägg ätas

åtminstone i vis.sa fall, men han tror, att vissa slag ratas of-

tare än andra. Ej heller vill han hålla före, att alla äggätare

göra skillnad mellan ägg af olika slag, men om hans teori

skall vara bärkraftig, är det nödvändigt, att ett betydligt antal

äggätare göra det. Han säger sig ej vilja framkasta, att äg-

gens färg, lukt eller ens nödvändigtvis smaken i och för sig

skulle innebära skydd. Det verkliga skyddet tror Swynnerton

ligga i svårsmältbarhet i olika grad, och han menar, att denna

egenskap kan motverkas »genom tillräcklig magverksamhet,

som finnes särskildt hos en tom mage, och kraftigare hos en

halffylld än en fylld sådan». Färg och lukt tänker han sig

blott sätta äggätaren i stånd att igenkänna (utan att knäcka)

ägg, som han förut gjort bekantskap med och om hvilka han

vet, att han f. t. ej är hungrig nog att kunna smälta, hvarför

åsyn och lukt äro nog för att väcka en känsla af afsmak.

Det kan ej nekas, att det synes något långsökt att antaga,

att en äggätare skall vara i stånd att bedöma, huruvida ett

ägg af visst slag hos honom framkallat indigestion i ett visst

mättnadsstadium, men ej i ett annat. Detta synes alltså vara

en svag punkt i denna teori. Det förefaller därför lämpligare

att tillskrifva äggens olika smak afgörandet, om det i visst

fall ätes eller ej. Smaken är ju också i samband med hunger
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eller mättnad tydligen ofta för såväl människor som djur norm-

gifvande för förtärandet eller ratandet af viss föda. Är veder-

börande hungrig, stryker äfven det med, som är mindre väl-

smakande eller t. o. m. smakar illa, men i halfmätt eller mätt

tillstånd tages blott det, som är mera välsmakande. Det är

också lättbegripligt, att ett djur kan minnas, om en sak genast

vid förtärandet smakar väl eller illa, däremot är det svårare

att fatta, att ett djur skulle ställa större eller mindre grad af

indigestion, som inställt sig kortare eller längre tid efter förtä-

randet, i samband med det förtärda.

Förutom sådana ägg, som verkligen äga afhållande eller

afskräckande egenskaper (vare sig nu de bero på indigestibi-

litet eller dålig smak), skulle också en del äggsorter skyddas

genom »mimicry» (härmning). Swynnerton tager då mimicry

i den meningen, att det är en efterhärmning (åstadkommen

genom naturligt urval af lämpliga variationer) af en mer eller

mindre afskräckande art (»modellen»), som utbildats hos en

för angrepp mera utsatt art (den härmande). Det kan också

tänkas, menar han, att två lika »afskräckande» arter kunna

härma hvarandra, hvarigenom möjligheterna att inpränta de af-

skräckande egenskaperna hos fienden fördubblas. Såsom en

»härmgrupp» (»mimetic association») betecknar förf. samman-

fattningen af »modellen» och dem, som efterhärma honom.

Svårigheten att afgöra, huruvida en likadan äggfärg, som

uppträder hos olika arter, skall kunna tydas som en härm-

ningsprodukt eller ej, framhålles emellertid af förf. Han erinrar

t. ex. därom, att läggandet af hvita ägg hos en mängd fåglar

kan vara ett ursprungligt förhållande, ehuru han är böjd att

antaga, att det i vissa fall beror på härmning, alldenstund han

funnit åtskilliga hvita ägg motbjudande för experimentdjuren

och tillika ju hvitt är en utmärkt varningsfärg för ägg lagda i

ett mörkt hål.^ Vidare framhåller han, att i många fall likhet

hos ägg måste bero på blott och bart slump eller coincidens,

ty äggens färg och mönster variera inom så trånga gränser,

' F. ö. kan det vara nyttigt för föräldrarne själfva att se äggen för att und-

vika att skada dem, då de komma in i boet.
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att ett upprepande af ett visst mönster alldeles oberoende af

hvartannat och utan att någon fördel däraf uppstår kan tänkas

äga rum. Sålunda kan man finna, att fåglar, som ej alls äro

släkt med hvarandra och som lefva i skilda världsdelar, kunna

ha liknande ägg.^ Men å andra sidan underlättar gifvetvis de

talrika möjligheterna för slumpvis likhet uppståendet af verklig

mimicry, »ty hvad är väl mimicry», säger förf., »annat än coin-

cidens stadfäst genom urval».

För att ej göra referatet allt för långt, måste en hel del

af Swynnerton's resonemang och jämförande synpunkter för-

bigås och i stället må en kort redogörelse för några af hans

experiment till hypotesens pröfvande lämnas. Hans egen fram-

ställning af bevismetoden är följande. Om en art A. åts ge-

nast efter sedan B. ratats, betraktades A. såsom sannolikt före-

dragen framför B. Men om ett mottagande af C. kommit emel-

lan ratandet af B. och mottagande af A., behöfde ej A. nödvän-

digtvis anses vara begärligare än B. Mottagandet kunde näm-

ligen vara (och var det säkerligen ofta) ett resultat af en

speciell stimulering af matsmältningsvätskornas sekretion ge-

nom C, som eventuellt t. o. m. skulle kunna ha ledt till mot-

tagandet af B., om nytt erbjudande däraf gjorts. Ett nedsät-

tande af aptiten genom ett ovälkommet erbjudande förekom

äfven, och möjligheten häraf måste också tagas hänsyn till,

men ett dylikt var mindre vanligt och mindre framträdande

än stimulering.

Tre olika äggätande försöksdjur användes: en lemurid

fGalagoJ, en svart råtta (Rattas rattas) och en indisk mungos.

Vid bedömandet af resultaten måste dessa tre djurs något

olika smak tagas i betraktande. Lemuriden tyckte något bättre

om nyöppnade ägg än sådana, som voro kvar från ett före-

gående försök. Råttan var likgiltig för detta, men föredrog

till en viss grad färska ägg framför rufvade. Mungosen åter-

^ På samma sätt har man ju påpekat en dylik falsk »mimicry» mellan fjä-

rilar i olika länder och en påfallande likhet mellan fåglar af vidt skilda släkten

hemmahörande i olika länder.
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igen tyckte bättre om rufvade än färska ägg, och af de slag,

som smakade honom, åt han äfven högeligen skämda ägg.

Några typiska försök må nu anföras först med den svarta

råttan. l:o) först bjöds ett färskt ägg af en tjocknäbbad väf-

vare (Amblyospisa albifrons) och ett dylikt af en annan väf-

vare (Coliuspasser ardensj, som båda smakade bra, men ett

rufvadt ägg af en bulbul (F^'cnonotiis layardi) försmåddes.

Ännu ett Amblyospiza-ägg åts, men f^^cnonotus-äggei ratades,

då det ånyo erbjöds, och likaså ett annat af samma art, men

ur en annan kull. Nu lämnades råttan, men jämte bulbulägget

lades ett väfvareägg af hvardera arten, båda lika hårdt rufvade

som bulbulägget. Efter 20 minuter funnos väfvareäggen upp-

ätna, men bulbulägget orördt. Några minuter senare inlades

ett färskt ägg af en musfågel (Colius striatiis minor). Råttan

vände sig om och smakade på det med tungan, men vände sig bort

igen. Fem minuter senare var det orördt. Ett skämdt ägg

(med fläckigt blått skal) af en väfvare (Hyphantornis), ett

färskt dito och ett Coliuspasser-'ägg inlades nu. 5— 10 mi-

nuter senare voro musfågelägget och det skämda väfvare-

ägget vända öfverända, och innehållet utrunnet, men de andra

två väfvareäggen renslickade. Efter tre minuters väntan

fick råttan litet bröd, som hon tog ur pinsetten med större

ifver än någonsin äggen. Ett fläckigt blått Hyphantornis-Ågg

och ett ägg af Crateropiis kirki inlades, men voro efter 20

minuter orörda. Råttan var dock ej ännu alldeles mätt, ty

hon åt litet kall majsgröt, en bit bröd, litet pawpawfrukt och

banan rätt gärna, men sedan ville hon ej ha något mera.

Detta försök visar tydligen, att delvis rufvade samt färska ägg

af Amb/yospiza och Coliuspasser och ett färskt af Hyphantor-

nis föredrogos framför ägg af Pycnonotus och Colius. 2:o)

Råttan fick först äta litet pawpawfrukt och erbjöds sedan ett

bulbulägg, hvilket dock ratades. Däremot åts ett Amblyospiza-

ägg, bulbulägget ratades ånyo, men däremot åts ett blått ägg

af Crateropus kirki (en trastartad fågel). Bulbulägget bjöds

ånyo, men förgäfves. Det fick dock ligga kvar, och ett väfvare-

ägg (Hyphantornis) inlades också. Efter 20 minuter fanns det
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senare uppätet, men bulbulägget orördt. Försöket afbröts nu,

men råttan var hungrig och tvangs härigenom sluthgen att

förtära två tredjedelar af bulbulägget. Senare fick den en

smula bröd och pawpaw samt ett ägg af en gulhämpllng (Se-

nnas icteriis). Detta sistnämnda rördes dock ej. Men efter

några minuter inlades ett sångareägg (Cisticola semitorques),

som var tämligen lika färgadt. Detta åts genast och så strök

äfven 5m«//5-ägget med. Ett andra dylikt samt ett bulbulägg

försmåddes. Senare anbud försmåddes också, och råttan syn-

tes nervös. Detta försök visade emellertid liksom föregående,

att äggen af väfvare och Crateropiis föredrogos framför bulbul-

äggen. Gulhämplingägg syntes ej heller vidare omtyckta, och

ett senare försök visade, att väfvareägg föredrogos framför

dylika. Väfvareäggen togos likaledes i andra experiment, un-

der det att Ågg af Macroiiyx croceiis (en stor gulbröstad pip-

lärkfågel) samt af den lilla stålfläckdufvan (Chalcopelia afra) rata-

des. Ägg af en turturdufva (Turtiir capicola) samt af en tschagra-

törnskata (Telephonas senegaliis) syntes något begärligare,

ehuru de i smaklighet ej gingo upp mot väfvareäggen. Ex-

perimenten med lemuriden sägas i allmänna drag ha bekräftat

en smak liknande råttans. En annan råtta var också förtjust

i väfvareägg och afskydde bulbulägg.

Experimenten med mungosen utfördes i England och där-

vid användes ägg af europeiska fåglar, som ej kunde ha varit

bekanta för mungosen förut. Han luktade på hvad som bjöds

honom och tog sedan emot vissa arter, men ratade andra.

T. ex. ett hönsägg lämnades orördt hela natten. Sedan erbjö-

dos och ratades färska ägg af grå flugsnappare, gärdsmyg och

höna, däremot åts genast efter undersökning med lukt och

smak ett rufvadt gråsparfägg; de förut nämnda äggen rata-

des ånyo och dessutom grå- och sädesärleägg, men ett ägg af

hussvala åts med begärlighet. Därpå ratades än en gång de

nämnda samt äfven ägg af löfsångare, järnsparf samt, ehuru

ej så utprägladt, sångtrast. Ett färskt gråsparfägg förtärdes

med ifver, och det tömda skalet slickades och krossades upp-

repade gånger, de andra äggen ratades igen utom sångtrast-

Fauna o. Flora 1917. Haft. 1.
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ägget, som angreps med tvekan, men dock åts upp. Han sma-

kade nu också på järnsparfägget, men åt ej upp det. Däremot

åt han med stor begärlighet ett hussvaleägg. Dessa anbud

förnyades med samma resultat. Mungosen smakade visserligen

på grå flugsnappareägget, men lämnade det genast; likaså

förmåddes han att krossa sädesärleägget mellan tänderna, men

spottade genast ut det skakande hufvudet. Däremot åt han

ånyo ett hussvaleägg, då det erbjöds o. s. v. Vid ett annat

tillfälle ratade mungosen ägg af gärdsmyg, löfsångare, grå-

ärla och sädesärla, men började äta på ett grå flugsnappare-

ägg. Då de förstnämnda äggen åter bjödos, försmåddes de

ånyo, men han slickade i sig en del af ett järnsparfägg, dock

ej mycket. Ett hussvaleägg förtärdes däremot girigt och ska-

let slickades och tuggades upprepade gånger. Nu sträcktes

fram ett hvitt, nästan ofläckadt gärdsmygägg och mungosen '

skyndade fram synbarligen troende sig få ett nytt svalägg. Så

snart han luktat på det, drog han sig dock tillbaka. Ånyo

ratades ägg af löfsångare, gärdsmyg och ärlor, men ett grå

flugsnappareägg blef ätet. Vid andra experiment visade det

sig, att mungosen gärna åt skämda ägg äfven af sådana arter,

hvilkas färska ägg ratades. Talgoxeägg hörde till dem, som

försmåddes och äfven ankägg. När hvitan af ett ankägg bjöds

i en sked försmåddes den, men gulan åt han gärna. Det-

samma var förhållandet med hönsägg. Swynnerton drager

häraf den slutsatsen, att det motbjudande hos de ratade äggen

skulle ligga i hvitan. Af de nämnda och andra experiment

framgår, att mungosen tydligt föredrog vissa ägg framför andra

och helt försmådde vissa. I första klassen såsom välsma-

kande satte han tydligen ägg af hussvala, gråsparf, domherre

och grönfink, därefter kom gulan af vissa ägg, rufvade ägg

af koltrast, tornfalk och trädgårdssångare. Såsom tredje klass

uppför Swynnerton sångtrast, grå flugsnappare och ängspip-

lärka, därpå följa de öfriga arterna, som nämnts i det före-

gående såsom m. 1. m. fullständigt eller nästan osmakliga.

De härmed i korthet refererade försöken sakna ingalunda

intresse. De synas ådagalägga att åtminstone en del ägg-
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ätande däggdjur tycka bra om och gärna äta vissa slags ägg,

men återigen försmå andra. Äfvenledes tyckas sannolikhets-

bevis föreligga för antagandet, att det motbjudande ämnet hos

de försmådda äggen ligger i hvitan och ej i gulan. Att döma

efter försöken är det smak- och luktsinne, som äro vägledande,

åtminstone för de äggätande däggdjuren, något som man f. ö.

ju kunde närmast vänta sig. Äggens färg ha ej visats spela

någon åtgörande roll i dessa fall. Det är ju däremot klart,

att äggätande fåglar, som ju praktiskt taget sakna luktförmåga,

och hos hvilka också smakförmågan ej så lätt kan göra sig

gällande, mera eller kanske uteslutande skola låta vägleda sig

af synsinnet. Men då inga försök med fåglar gjorts, ha inga

bevis vare sig i den ena eller den andra riktningen förebragts.

Det förefaller också ganska ovisst, om äggätande fåglars smak

skall vara så utvecklad, att de göra någon skillnad på ägg

och ägg. Den äggätande ormen Dasypeltis scabra i Afrika,

som uteslutande förtär ägg och hvars hela byggnad tillpassats

till sådan diet, kan svårligen ha någon smak af äggets inne-

håll. Den sväljer dem ju som bekant hela och knäcker dem

först sedan de kommit ned i matstrupen mot de i denna in-

trängande utskotten från ryggkotorna, hvarefter innehållet fly-

ter ned i magen, men äggskalet uppspottas. Skulle nu någon

vägledas genom synen till en gallring af »goda» och »dåliga»

ägg, bör det vara en sådan äggätare. I Riksmuseet finnas lik-

väl utställda skal af Ågg, som uppätits af Dasypeltis, och bland

dem träffas dels rent hvita, dels rödfläckiga och dels blå-

gröna. Sålunda en rätt god variation. Emellertid torde väl

reptilsmaken ej vara så särdeles nogräknad i dylikt fall. Nå-

gon lösning på frågan om betydelsen af äggens färger har,

så vidt vi kunna finna, hittills ej åstadkommits genom Swyn-

nerton's hypotes och hans experiment, men de senare ha ju

medfört ökad kunskap i vissa afseenden och möjligen kunna

härigenom vissa goda uppslag framkallas. Möjligen har nå-

gon af tidskriftens läsare gjort någon iakttagelse om äggätande

djurs förhållande till olika slags ägg?



En praktand, Anas falcata, i Stockholm.

Af

E. L.

trax efter midten af dec. 191 6 spordes, att en

praktand visat sig bland de talrika gräsänderna i

trakten kring Djurgårdsbron. Den förste, som

varsnade denna sällsynta gäst, var intendenten

A. Behm, och genom honom kom den första no-

tisen härom i dagspressen. Fullständigt oberät-

tigade tvifvelsmål om iakttagelsens riktighet utta-

lades från annat håll, men de blefvo vederlagda. Den 21 dec.

stämde undertecknad möte med intendenten Behm och var väp-

nad med Zeisskikare, om så skulle erfordras. Men det behöfdes

ingalunda. I Djurgårdsbrunnsviken i närheten af Wennerbergsstatyn

summo åtskilliga gräsänder omkring och midt uppe i denna skara

var praktanden i fråga, som i sanning gjorde skäl för namnet. Gräs-

änderna voro ju vana vid människor och ej ett spår rädda. Det

samma hade genom exemplets makt blif\it fallet med praktanden,

som vi sålunda kunde taga i noggrant skärskådande på blott några

få meters afstånd. Det var intressant att se, huruledes så mycken

färgprakt kunde vara så litet i ögonen fallande, när fågeln i hvil-

ställning ej exponerade den. De genom vattring af svart och hvitt

gråa kroppssidorna stämde rätt bra med det mörka vattnet, men

inblandningen med hvitt är större på ryggen, så att denna syntes

ljusare grå. Hufvudet föreföll i den svaga vinterdagern mörkbrunt,

men när anden vände näbben mot åskådaren, framträdde koppar-

skimret på panna och kinder och än mera den starka gröna metall-

glansen på hufvudets sidor. Den långa nacktofsen hvilade vanligen,

nästan osynlig mellan skulderfjädrarna, men när anden ibland

sträckte på halsen, såg man, huru väl utvecklad den var och då

äfven den hvita strupen med sitt grönsvarta tvärband.
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Liksom för att visa, att den ej var någon stäckt, ur fången-

skapen rymcl fögel, reste den sig några gånger och viftade med sina

oskadade vingar med den svartgröna vingspegeln. Därpå fällde den

åter ihop dem, så att de långa lansettformiga innersta armpennorna

bildade liksom ett sammetssvart, hvitrandigt schabrak öfver bak-

krop])en och delvis täckte den krämgula fläcken på sidan om de

svarta stjärttäckarna.

De nämnda längspetsade och krökta armpennorna gifva åt

])raktanden en till synes förstorad volym, så att den förefaller en-

dast föga mindre än gräsänderna, med hvilka den sällskapade och

tycktes lefva i fullständig vänskap.

Fig. I. Praktanden från Skellefteå 1853 i Riksmuseum.

Gång på gång såg jag den simma alldeles framför näbben på
gräsandsdrakar, men de gjorde aldrig min af att hugga efter den,

liksom äfven praktanden å sin sida var fullt fredlig.

Denne praktandhane, som nyligen besökt oss, synes vara en

långväga främling. Arten har sitt hemvist i nordöstra Asien från

Jenisej till Kamtschatka och Japan. Öster om Bajkal och Lena

samt i Amurlandet är den talrikast. Om vintern flyttar den söderut

till Sydkina och Formosa. Flyttningen säges börja redan i septem-

ber. Detta exemplar har tydligen råkat alldeles på villovägar, ty

ytterst sällan kommer någon praktand till Europa — annat än som
fånge och prydnadsfågel för de zoologiska trädgårdarna. En gång
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förut har den dock funnit sin väg till Sverige, nämligen i april

1853, då ett par uppehöll sig vid Skellefteå. Hanen blef skjuten

och finnes i Riksmuseum. En bild af detta uppstoppade exemplar

meddelas här (fig. i). På denna synes tydligen det karakteristiska

färgmönstret på halsen samt tofsens starka utveckling. I september

\

^

I

J ;

1839 sköts en praktand i Neusiedlersee i västra Ungern. De nu

nämnda fynden synas vara de enda fullt säkra från mellersta och

västra Europa. I England t. ex., hvarest ornitologien omfattas med
intresse af så många människor, och dit en sådan mängd af flytt-

fåglar med eller mot sin vilja komma, har man ej haft någon an-

ledning att uppsätta praktanden på sin fågelförteckning.

Att den nu i dec. i Stockholm iakttagna praktanden hade
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fullt oskadade vingar och att det sålunda tämligen siikert ej var

någon rymling har redan framhållits. För säkerhets skull fråga-

des dock föreståndaren för Högholmens zoologiska trådgärd vid

Hälsingfors, Dr. Rolf Palmgren, om möjligen fågeln kommit där-

itVån. Härjjå erhölls emellertid nekande svar. På Skansen har

/ i^

\

r/r

4

(f^l^^i^

y.

ej funnits praktänder pä tlera är och de, som då funnos, voro

stäckta. (Hanen hief där för ötVigt rof för en hermelin.) Att denna

skulle kommit från fångenskap pä annat håll förefaller ganska otänk-

bart. Sedan Ujurgårdsbrunnsviken frös till flyttade den tillsammans

med gräsänderna till Norrström. En dag i slutet af januari igiy

räknade jag nedanför Strömparterren på en gång 83 gräsänder, i

vigghane samt praktanden förutom en del måsar och trutar. Jag
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har sedan besökt den flera gånger i februari och konstaterat, att

den finnes pä samma plats. Det är sålunda all anledning att an-

taga, att den skall stanna här vintern öfver. Sista gängen, innan

detta skrifves, som praktanden sågs nämligen den i i febr. syntes

den hälla sig i närheten af en och samma gräsandhona. Det är

möjligt, att de fästat sig vid hvarandra och komma att bilda hjonelag.

Kand. Sten Bergman har benäget pä därom gjord framställ-

ning tagit de båda fotografier af denna praktand, som här åter-

gifvas.

Om praktandens lefnadssätt i dess hemland känner man ännu

ej särdeles mycket. De resande naturforskare, som sett den, säga,

att den ej synes vara skygg och att den uppehåller sig i liknande

vatten som vår kricka. Praktandens hona har, såsom ju fallet är

bland änderna, en vida anspråkslösare dräkt, som i mycket hög

grad liknar snatterandhonans, under det att hanen mera skulle

kunna sägas likna en förstorad och i sin dräktsutbildning intensifi-

erad krickhane.

Huru och pä hvilka vägar denna praktand förirrat sig hit ända

bort ifrån Östasien är ej godt att säga. Man kan blott konstatera

att några analoga fall inträffat förr. Bland de märkligaste af dessa

var t. ex. dä en mandarinand (Aix f:;akriciilata) i maj är 1894 sköts

i Lomsjön i Vilhelmina socken, Västerbotten. Denna lilla praktfulla

and tillhör också Östasiens fauna — från Sydöstsibirien till Japan
— och den har veterligen blott en gång till, nämligen 1901 vid

Leipzig, i vildt tillstånd träftats i Europa. Minst lika besynnerligt

var fyndet af den med lunnefåglarna besläktade stariken (F/ialrris

psittaciiliis) i Vättern nära Jönköping i dec. 1860. Detta exemplar,

som nu förvaras på Riksmuseum, är det enda europeiska, och arten

är hemma i Berings haf. Från trakten öster om Bajkal till Japan

stammar äfven guldtrasten iOrcociiicla m/rea), som en gång skjutits

i Jämtland. Men det är mindre underligt, ty trastarna äro ett

kringirrande följe, och både af sistnämnda art och några andra

sibiriska ha flera exemplar träffats i grannländerna.

Med de otVan nämnda enstaka fynden af östasiatiska fåglar,

som ha sina normala flyttningsvägar söderut i yttersta Asien eller

mot sydöst, bör ej förblandas en grupp af andra, nämligen af sä-

dana nord- eller centralasiatiska fåglar, som ha sitt flyttningsstråk

gående mer eller mindre i sydvästlig riktning. För dylika inträffar

det oftare, att de af stormar eller andra orsaker drifvas ur sin van-

liga väg och därvid äfven kunna komma inom våra landamären.

Från den närmare östern eller nordöstern stamma våra vanligaste

tillfälliga gäster inom fägelvärlden. Men sådana kunna också komma
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frän sydöst, såsom t. ex. indisk gås och rostand, eller från söder.

Dä vi ha hela Atlanten i väster, skulle inan ju näppeligen vänta

att fä några påhälsningar tVän det väderstrecket. Äfven detta har

(lock inträffat såsom t. ex. med strömand, som finnes närmast pä

Island. I England har man en lång lista på nordamerikanska fåg-

lar, som gjort den långa resan öfver Atlanten. Sålunda utgör ej

ens världshafvet något absolut hinder för fåglarnes afsiktliga eller

oafsiktliga vandringar.



Smärre meddelanden.

En hittills okänd insektätare

har nyligen uppdagats i grottor på Porto Rico och beskrifvits af

den amerikanske zoologen H. E. Anthony. Första aningen om
denna märkliga form erhöll man är 19 15 genom ett par underkäks-

fragment, men sistlidna sommar den 19 juli fann den omnämnde
författarens fru, Mrs. Edith G. Anthony, ett nästan fullständigt kra-

nium. Tio dagar senare fick man rikligt med material i den s. k.

katedralgrottan. Tack vare detta kunde en beskrifning lämnas af

den nya formen, som kallades Nesophontes edttJice och anses ej blott

representera ett nytt släkte utan t. o. m. en ny familj inom ord-

ningen Insectivora. Typskallens största längd var 44 mm. Dess

tanduppsättning är af mycket primitiv natur. De tre framtänderna

i hvarje käkhalfva äro enkla, nästan koniska. Hörntanden är rätt

lång, dolkformad med dubbel rot. Första och andra prämolaren i

öfverkäken äro små, enkla, den tredje är triangulär i tvärsnitt med
en skarp spets i yttre kanten. De tre molarerna äro triangulära,

skarpspetsade. Nospartiet är långt, hjärnskålen ej särdeles bred

och det är ingen inknipning af skallen öfver ögonen. Nesophontes

är väl skild från näbbmössen genom den enkla formen på framtän-

derna, af hvilka de första ej äro förstorade, samt genom sina långa

hörntänder o. s. v. Den geografiska grannen till denna nyupp-

täckta insektätare. Solenodon, som ännu i ringa antal lefver kvar på

Cuba och Haiti, skiljer sig ju också genom sina specialiserade fram-

tänder från Ä'esophonfes, men om skillnaden är så genomgripande

som Anthony menar, det är svårt att bedöma utan tillfälle till jäm-

förelse. Man hade ju eljest hoppats få SoIenodon-g^i?i\\ löst genom
fynd af fossila insektätare i dessa trakter. Anthony anser, att Xeso-

phontes åtminstone lefvat långt fram i pleistocentiden, då bland dess

ben äfven funnos ben af ännu lefvande flädermus-arter.

Biologiska notiser från Östergötland (Vreta s:n) våren 1916.

"Vs började kajorna skrika i skorstenarna.

^73 sågos lärkan, sädesärlan och staren.

Vi sågs en flock vildgäss. Gråsparfvarna började bygga.

^/i hördes bofinken.

^i hördes taltrasten.
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^ji sägos en flock knij)or (stannade kvar ett par dagarj och ett

par sothöns.

^7* sägs en fiskgjuse.

"Vi sägos säfsparvar.

^Vi sägs en rödhake.

Vii sågs hussvahm.

Vfi sågos ladusxahm och svarta och hvita flugsnapparen.

^^G lämnade staruiigarna boet.

^Vc lämnade sädesärlungarna boet.

^Ve lämnade svarta och hvita flugsnapparens ungar boet.

•^^e lämnade talgoxeungarna boet.

I höst har en nästan s\art ekorre flera gånger iakttagits i träd-

gärden till Sjjångsholm. Ekorrarna äro för resten ovanligt talrika.

På 10 år har antalet ej varit så stort som i år.

Al-c Hallaiuhy.

En fossil tsetseflugH
"

har enligt meddelande i Nature funnits i miocena lager i Colorado

och af T. I). A. CocKERELL kallats G/ossiiia vcfcr/ia. Den är 12,5

mm. lång och har 10,9 mm. långa vingar. Den liknar mycket nu
lefvande arter och har lång bakkropp som dessa. Denna tsetse-

fluga lär vara den andra kända arten från Amerikas miocen.

Det är af stort intresse att erfara, att dessa blodsugande flugor,

som nu på grund af sitt öfverförande af sjukdomsalstrande blod-

parasiter utgöra Afrikas värsta plågoris, redan under nämnda tidiga

skede förekommo i Nord-Amerika. Måhända kan utdöendet pä
denna kontinent af vissa stora djurarter sättas i samband härmed.

Hastigheten af fåglarnes flykt.

Den amerikanske ornithologen Alexander Wetmore gjorde

vintern 1Q14 i Kalifornien några försök att bestämma hastigheten af

vissa fåglars flykt. Det tillgick sä, att han körde med automobil

parallellt med och lika hastigt som de flygande fåglarne och kunde

sålunda på hastighetsmätaren direkt afläsa fåglarnes fart. Några at

de vunna resultaten kunna i korthet angifvas på följande sätt:

Grå häger (2 försök) 28 engelska mil i timmen.
Yvbk (Buteo /. cnho-us) (i försök) 22 » » » »

Tornfalk CcrcJineis s. />halcv?ia) (2 försök) resp. 22 & 25 » » » >

Hackspett (Co/aptef c. co//arisJ (i » ) 25 » » » »

Ikrsjlärkor Otocoris a. actia) (talrika försök) 22 & 28 » » » »

Kråka (Corincs c. siintatus) (i försök) 24 »

Törnskata (Laniiis I. gaiiibeh') (i försök) 28 »

Alla iakttagelser gjordes på nära häll och endast när fåglarne

tlögo rakt fram. Wetmore framhåller såsom sannolikt, att om de varit

skrämda, de kunnat flyga hastigare, men påpekar på samma gång, huru

stor öfverensstämmelsen i fart är hos fåglar af så olika storlek och

så vidt skilda från hvarandra i systematiskt hänseende.

» »

» »
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Trädlärkor öfvervintrande på Öland.

Under en promenad i dag i Borgholms omgifning blef jag i

tillfälle iakttaga en flock trädlärkor (Lidlula arborea, \^.). Fåglarna,

till antalet 6 st., voro ifrigt sysselsatta med att från snön upplocka
frön, som af vinden kringspridts från en del öfver snötäcket upp-

skjutande fröstänglar af Gerofuui/i, och läto de små lärkorna här-

under oupphörligt höra ett tvåtonigt lockljud, som bäst uttryckes

med //, //.

Redan från början iakttog jag, att en af ftlglarna höll sig skild

från de öfriga och att han förflyttade sig långsammare än dessa.

Efter en stund flög han in under en hagtornsbuske och förblef där

stillasittande, oaktadt att jag närmade mig busken. Framkommen
fann jag fågeln sittande hopkrupen med slutna ögon och uppresta

hjässfjädrar, och gjorde han intet försök att undfly, då jag tog honom.
I tanke att fågeln lidit af kölden, medtog jag honom hem och

satte honom i ett oeldadt rum, men redan efter ^/l' timma var han

död. Antagligen var han på ett eller annat sätt sjuk, ty han var

mycket mager, men någon yttre skada kunde ej iakttagas. — Ex.

insändes till Riksmuseum.
De öfriga 5 fåglarna syntes friska och lifliga, men tycktes ha

svårt att finna lämplig föda. Ännu i skymningen, sedan alla andra

småfåglar satt sig till ro, voro trädlärkorna i färd med att söka frön.

Enär trädlärkan, mig veterligen, ej förut anträffats öfvervin-

trande på Öland, har jag ansett fyndet värdt ett omnämnande.

Borgholm d. lo januari 191 7. Alfred Lindquist.

Bän delkorsnäbb på Ulföarne.

Under vistelse på Ulföarne i ångennanländska skärgården sist

förflutna sommar såg jag den 23 juli en kull bändelkorsnäbbar, som
skalade kottarna å de vid turisthotellet stående granarna, hvilket

jag härmed meddelar för den händelse det skulle anses af värde

som notis i Fauna och Flora.

Pålgård den 17 januari 19 17. Axel FriseudaJil.

Fjällvråk vid Tåkern vintertid.

Den 28 sistl. december gjorde jag pä skidor en tur ut öfver

Tåkern. Så långt man kunde se, var sjön isbelagd och den vida

ytan täckt af snö. De sista vakarna fröso troligen icke till förrän

vid jultiden, ty ännu så sent som på juldagen syntes en flock på
ett tjugotal sångsvanar taga en lov öfver östra stranden för att

sedan i ordnad fylking draga mot söder. Dessa fåglar voro väl

de sista, som hållit ut mot vintern, och nu syntes allt vara öde

därute. Det enda lifstecknet var räfspären, som likt glesa pärlband

löpte kors och tvärs öfver vidden. Längst ute kilometerlångt från

land fann jag spåret af en småvessla, som med många bukter och
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oniviigar ledde in mot Fiiräsa vassar under land i sydost. Jag
följde det vindlande spåret, nådde så ändtligen vasskanten och sökte

mig väg inåt land genom de slingrande gångarna mellan vassfälten.

Dä varsnade jag en stor, ljus roffågel, som med tunga vingslag kom
flygande utifrån sjön. Han flög lågt och skymdes inom kort af

vassen omkring mig. Emellertid trängde jag vidare och var slut-

ligen inne på den öppna ängsremsan mellan vassarna och skogen.

Jag följde skogsbrynet åt norr och fick efter en stund för andra
gången syn på den stora roffågel n, där han satt i en af brynets

högsta trädtoppar. Nu gällde det att komma honom så nära som
möjligt för att se hvad det var för en herre, men som jag var

säker på att han redan såg mig, vågade jag ej ändra kurs för att

i skydd af strandskogen smyga mig fram, ty då hade han ofelbart

genast gifvit sig af inför den osynliga faran. Utan att väja eller

söka betäckning skidade jag helt enkelt närmare och kom honom
på ett skotthåll nära, innan han lyfte och seglade ut öfver sjön.

Då såg jag tydligt på gestalt och teckning, att det var en fjällvråk,

för mig en gammal bekant från lappmarken. Han flög rätt ut åt

väster, gjorde en vid båge åt söder och följde södra landet tillbaka

in öfver strandskogen vid Sjötuna.

Senare berättade mig patron C. Larsen, Jarlbolund i Hofs
socken, att en Ijusfläckig vrak — troligen samma fågel — dagen
förut, den 27 dec, af honom blifvit observerad och påskjuten å

Skåningstorps mosse i Hof.

En enda gång förut har fjällvräken vintertid blifvit funnen vid

Tåkern, äfven då i Hof. I januari 1892 sköts nämligen enligt W.
A. Engholm en fjällvråk vid Hofgården.

Hof, Bjälbo den 13 jan. 1917.

Carl Fries
fil. stud.

Rördroni skjuten i Östergötland.

Enligt meddelande af grefve C. H. Strömfelt sköts i midten
af november 19 16 en rördrom af en fiskare vid Bråviken. Den
lycklige skytten omtalade, att han skjutit »en uf med lång näbb
och långa ben». På grund af den allmänna öfverensstämmelsen i

färgteckning misstänkte grefve Strömfelt, att det var fråga om en
rördrom, hvilket också vid besök i fiskarens hem konstaterades vara
fallet. Fågeln blef nu tillvaratagen för uppstoppning.

Blå kärrhök, som öfvervintrar i Skåne.

Den 16 jan. inlämnades till Malmö museum en gammal ^ af

Circies cyauctis skjuten vid Falsterbo. Eget är att den så väl tålt

kölden. Antagligen få väl de talrika snösparfvarna betala hans
kostpengar. En sänglärka visade sig dock ha utgjort hans sista

frukost.

Olof Gyllino:
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Till inolluskernas biologi.

I ett litet arbete af R. H. Stamm: Om »Sneglefaunaeii paa
Bjulbjerg» meddelas en biologisk iakttagelse, som förtjänar att på-

pekas, då den tydligen är mycket förbisedd.

Under en vistelse på klitteromrädet vid Bulbjerg, c:a 3 mil

NNO om Nykjöbing fann Stamm en dag efter ett häftigt regn ett

antal Helix ?iemoraIis liggande klumpvis tillsammans och gnagande

på hvarandras skal. Äfven fann han individer, som angrepo tomma
skal. Arbetet härmed fortsatte de så länge, att skalen voro ytter-

ligt tunna och visade fullständig likhet med gamla vittrade sådana.

Någon hänsyn togs ej heller till, att det var djur i skalen: de blefvo

ändå så illa tilltygade, att underliggande organ kunde i detalj ob-

serveras.

Denna intressanta iakttagelse har förut endast gjorts af Japetus

Steenstrup i Naturhistorisk Tidskrift 1838— 39. Både han och

Stamm anse, att djuren bete sig på detta sätt för att erhålla kalk,

ty, såsom Stamm säger, »naar man fandt en tilfseldigt henslasngt

Limstensblok i Klidterne, kunde man vasre temmelig sikker paa at

finde den besat med Snegle, som begnavede den og derved efterlad

tydelige hvide Maerker i den vserslaaede Overflade». Anledningen
till, att djuren vid Bulbjerg så allmänt angrepo varandra och tomma
skal anser han bero på, att kalkgrunden där till större delen är

täckt av kvartssand.

En liknande iakttagelse gjorde jag för flere år sedan pä Helix

pomatia i Stockholmstrakten. Det föreföll mig då ej vara så syn-

nerligen ovanligt, att flera individ gnagde så hårdt på hvarandras

skal, att ett skrapande ljud hördes på flera meters afstånd. Då jag

efteråt med lup observerade de bearbetade ställena, var det lätt att

se relativt djupa märken i skalen. Detta beteende är tydligen ej

att förväxla med det, djuren iakttaga före parningen. De krypa

näinligen då runt hvarandra och stryka hvarandras kroppar med
mun och könsorgan, och detta fortgår ofta med kortare afbrott i

timmar.

Det är emellertid ej endast landmoUuskerna, som tillgripa den

ovannämnda utvägen för att i tider af nöd förskaffa sig erforderlig

mängd af kalk. För några år sedan hade jag tillfälle att i ett

akvarium dagligen observera hufvudsakligen Physa aciita, Liinnaa

stagnalis, Planorbis corneus och Pl. uinhilicaius. De två förstnämnda

arterna såg jag aldrig angripa några skal med djur i. Men så snart

någon individ dött och ruttnat bort, syntes ofta representanter för

alla de tre ofvannämnda slägtena ifrigt bearbeta det tomma skalet

och sä småningom så godt som fullständigt äta upp det.

Planorbisarterna, som inom parentes sagt visade sig ha en

ovanlig förmåga att rensa vattnet, voro alltid vid insamlingen tätt

bevuxna med en del Chiorophyceer. Det dröjde emellertid aldrig

länge (en ä ett par dagar) förrän de ätit hvarandra fullständigt

rena. Detta oaktadt det i vattnet fanns öfverflöd af b!, z.. Spirogyra

och Elodea. Då de ätit upp hvarandras alger, syntes de ofta fort
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sätta att bearbeta skalen, sa att tydliga märken kunde iakttagas.

Och att de härvid ej foro fram med någon vidare varsamhet kunde
till och med höras mycket tydligt.

I sammanhang härmed kan äfven påpekas ett annat förhäl-

lande. I akvariet fanns det rikligt med ostracoder, som tycktes hysa
en afgjord antipati för i synnerhet Fhysan. Mycket ofta syntes den
nämligen simma rundt snäckan och sä plötsligt köra rakt in mellan

manteln och kroppen. Resultatet därav blef alltid detsamma. Djuret

lyfte skalet med spetsen rätt ut från väggen och började därefter

kasta och vrida detsamma för att på detta sätt jaga bort sin objudne
gäst. Denna tycktes emellertid föga bekymra sig om behandlingen,

utan förnyade ofta upprepade gånger å rad sitt besök.

G. LiDuhjvisi.

Mellanskarfvens vetenskapliga namn.

I årgången för 19 15 af denna tidskrift omtalas i en uppsats

om mellanskarfven (p. 115— 121) att Chr. L. Brehm för denna
mera grönaktiga, till storleken mindre och vanligen i träd häckande
skarfiform ar 1831 använde ej mindre än tvänne artnamn arboreus

och subcormoranus. Enligt rangordningen skulle det förstnämnda

äga företräde. Nu har emellertid den bekante ornithologen Dr.

Ernst Hartert i »Novitates Zoologicae» för 191 6 påpekat, att namnet
subcormoranus ej mindre än 7 år tidigare eller i »Ornis» 1824 fram-

förts af Brehm, och det äger alltså obestridlig prioritet. Mellan-

skarfvens vetenskapliga namn blir alltså Carbo carbo subcormoranus

Brehm. p t

Fågelnotiser från Karesuando.

Tiden "/is 1915—Vi 1917 vistades undertecknad i Karesuando
och företog under denna tid dagligen skidfärder i närheten af kyrk-

byn. Ett par gånger i veckan färdades jag dessutom pä skidor

längs Muonio älf flera mil från kyrkbyn och hade således rika till-

fällen iakttaga allt förekommande djurlif vintertid på denna trakt

och torde gjorda iakttagelser intressera tidskriftens läsare. Fågel-

lifvet var emellertid mycket fattigt. Alla observationer meddelas
här nedan.

Den 6 december, mellan Jukkasjärvi-Soppero, där skidspåret

gick fram genom småväxt, gles tallskog, kom en tjädertujip glidande
i månljuset.

Den 7 december, mellan Soppero och Idivuoma sågs en ensam
lappmes, som skyggt hoppade från björk till björk.

Den 18 december iakttogos några km. söder om Karesuando
6— 7 st. Sibiriska gråsiskor (AcantJiis linaria exilipis). De höllo till

i videsnåren och åto af dess frön. Två exemplar fälldes för att

konstatera arten.

Den ig december, en half mil söder om kyrkbyn, kommo i

den halfmörka dagern två fjällugglor sväfvande alldeles ofvanför
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mig. De satte sig emellanåt på en påle och i en ensam stående

tall. Flögo slutligen öfver gränsfloden till Finland.

Den 23 december kommo fyra gulsparfvar fram till kyrkbyn

där de stannade någon timme, men äfven dessa flögo öfver till

Finland.

Den 28 december iakttogs en kungsörn mellan Karesuando och

fjällgården Mauno. Örnen flög så nära marken, att vingarna ett par

gånger släpade i snön.

Dalripan iakttogs några gånger i smärre flockar, men var, en-

ligt ortsbefolkningens utsago, ovanligt sparsam denna vinter.

Skatan var stationär såväl i Idivuoma som i Karesuando.

Ekshärad i januari 19x7. Bo Witf-Strömcr.

En sällsynt gäst.

Under ganska säregna förhållanden dödades för en tid sedan

i Hjotrakten en kungsörn.

Den 13 okt. rasade öfver Vättern och Hökensås en orkanartad

storm af våldsam styrka och det var underligt nog denna, som be

segrade »luftens konung». — Han kom seglande öfver Hökensås,

då en kraftig by, som han omöjligt kunde hålla, med sådan kraft

l)ressade honom nedåt, att han redlöst slog emot en uthusvägg och

blef liggande. Ett par pojkar, som observerat den stora fågeln,

skyndade nu till för att infånga den — men däraf blef intet på
grund af örnens kraftiga näbb och klor, utan ändades hans lif me-

delst ett par stakar. — Den ståtliga fågeln, som mätte nära 2 m.

mellan vingspetsarna, finnes nu uppstoppad.

Det är möjlig att det varit två örnar i sällskap, ty några små-

pojkar från ett ställe i närheten af Jubberud (stället där örnen dö-

dades) berättade, att de ett par dagar förut på en glänta i skogen

sett »tvä stora fågla', som va' så okrestligt langa mella' vingatuga».

Huruvida det verkligen varit två örnar är svårt att afgöra.

Kungsörnen har emellertid icke iakttagits i Hjotrakten sedan

år 1881, då ett exemplar sköts af numera professor Yngve Sjöstedt.

Engligt meddelande från en gård söder om Sköfde iakttogs där

den 28 juli i år en glada (Milvtis milvtts).

Hjo den 25 nov. 1916. Nickc Olsson.

På grund af de oerhördt stegrade omkostnaderjia se vi

oss nödsakade att höja prenumerationspriset å Fauna och Flora

igi'] till 6 kronor.
Redaktionen.
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Flyttfågelstudier.

Af

Rudolf Söderberg.

I
oljande djurgeografiska meddelanden, som röra

frågan om fåglarnas flyttningar, grunda sig

.ii"-.,iiiij hufvudsakligen på iakttagelser, gjorda i norra
"

delen af Västergötland. Några af dem, gäl-

ande särskildt sånglärkans {Alaiida arvensis,

L.) vårflyttning, ha gifvit mig anledning att

äfven något uppehålla mig vid den framställning af fågelflytt-

ningarna, som lämnats af prof. G. De Geer i hans uppsats:

»Om naturhistoriska kartor öfver den baltiska dalen > (Populär

naturvetenskaplig revy, 1914, s. 189).

Ingen af våra långväga flyttfåglar lockas tidigare och lät-

tare till oss af de första varma vårdagarna än lärkan. Tra-

ditionen har därför gifvit budskapet om hennes ankomst ett

värde, som en strängare dom sällan finner anledning till-

mäta det.

Ingen flyttfågel återvänder emellertid på våren till Södern,

sedan den väl inträffat i sitt hemland. Äfven detta kunde ge

anledning till den förmodan, att flyttfåglarna mer än andra

varelser skulle lärt sig känna och i viss mån behärska vårens

väderleksförhållanden. Om så icke är, visa dock vissa fåglar

en märklig precision i sin ankomsttid.

Förklaringen härtill är icke lätt att finna. Vi kunna icke

Fauna och Flora 1917. Häfi. 2. 4
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pröfva alla omständigheter, som gjort eller göra sig gällande

vid flyttningarna. Om förhållandena i de varmare länderna

kunna inverka på fåglarnas afresa på sådant sätt, att ankom-

sten till hemlandet för vissa arter blir möjlig vid en tidpunkt,

som under olika år ej varierar på en vecka, är mycket tvifvel-

aktigt, och man känner ingenting härom. Antagligare synes

vara, att rent fysiologiska verkningar, som stå i samband med

den vaknande fortplantningsdriften, ge anledning till uppbrot-

tet, och att flyttningens vidare skeden mera bero af yttre om-

ständigheter.

Det vore tänkbart, att fåglarnas ankomsttider varierade

mindre i den mån de förhållanden, arten kräfde på de succes-

siva ankomstorterna, vore relativt oberoende af väderlekens

ej alltför betydande omkastningar under en senare del af vå-

ren. Men med undantag af här nedan omnämnda fall rörande

sädesärlan finnas ej några bestämda grunder för sådana slut-

satser. Likvisst äro högst få sammanställningar 2S fenologisk

natur gjorda, vi känna med andra ord föga närmare den sam-

tidighet, som utmärker vårens företeelser hos oss och deras

inbördes förhållande till varandra.

Temperaturen enbart betingar icke en fågels ankomst till

en trakt. Så enkelt är det ej. Andra klimatiska faktorer spela

in och inverka på de biologiska förhållanden, om hvars inbör-

des beroende af hvarandra vi som nämndt ännu veta alltför

litet. Att man häri har att söka en af orsakerna till egen-

domligheter i flyttfåglarnas uppträdande är likväl säkert.

Det är därför oriktigt att säga, att »många fåglars an-

komst visat sig inträffa vid en bestämd värmegrad på ankomst-

orten». * En art kan nämligen ej inträffa, förrän betingelserna

finnas, och då inverkan af temperaturen är mer eller mindre

successiv på olika orter, inses, att dessa nödvändiga föränd-

ringar icke behöfva sammanfalla med en viss temperaturgrad.

En längre tids likvärdig värmegrad på en ort kan t. ex. i detta

fall uppvägas af en kortare tids med högre sådan på en

annan ort.

^ »Sveriges klimat» af prof. H. E. Hamberg (Sveriges rike», sid. 356).
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1

När jag här nedan söker visa, att såväl lärkans som sä-

desärlans ankomsttider äro beroende af snösmältningen, är

det därför tydligtvis ej detsamma som att säga, att ankomsten

sker vid en viss värmegrad.

Tidsintervallen för lärkans ankomst till norra Västergöt-

land är större än för någon annan flyttfågels. Den spänner,

för 8 + 1 + 2 år räknadt mellan den ^/-2 och ^^ (Skara-Stens-

torpstrakten), d. v. s. 38 dagar. Till omkring 25 dagars inter-

vall når rödstjärten {^'''/i till '75 J ^ gång iakttagen V4). Den

brokiga flugsnapparen synes tillhöra dem, hvars ankomsttid

varierar minst. Under 5 år kom han mellan "/^ och ^/s. (Ha-

narna komma dock, såsom hos många andra småfåglar, tidi-

gare än honorna.)

En säkrare precision till följd af observationstidernas om-

fång erbjuda följande uppgifter om sädesärlan. Hon har in-

träffat med en regelbundenhet, som är mycket märklig. Kolt-

HOFF iakttog hennes ankomsttid till Skaratrakten åren 1865—

1870 och fann den inträffa mellan ^/4 och ^^/^ (»Nordens Fåg-

lar»). Jag har dels 25 år, dels ett 40-tal år senare i tiden

under resp. 10 och 2 + 3 år (samt dessutom 1906) antecknat

hennes ankomsttid till samma trakt och som regel funnit, att

den sker mellan '/^ och "A. Samtliga data må här meddelas:

1895 '^/4, 1896 V4, 1897 '4, 1898 ^4, 1899 '"/i, 1900 ''A,

1901 ^4, 1902 ^74, 1903 ^V*. 1904 ^^4, 1906 "/i, 1909 ^4,

1910 'V4, 1914 %, 1915 ^4.

Det saknar icke sitt intresse, att den öfverensstämmelse,

som råder mellan de olika observationsperioderna, spänner

om en tidrymd af ett hälft århundrade. Äfven däraf framgår,

med hvilken konservatism flyttningarna synas bibehållas.

Hvarpå beror denna regelbundenhet för själfva ankomsten?

På samma betingelser, som gälla lärkans ankomst (se ned.), ehuru

icke på samma sätt, nämligen på snösmältningsförhållandena.

Enligt »Sverige» (geografisk, topografisk, statistisk beskrif-

ning) smälter den sista snön bort i Skaraborgs län mellan

1— 15 april. ^ Denna tidsutdräkt anger således relativt väl den

' De rinnande vattnen gå upp i medeltal den 24 mars, insjöarna den 15 april.
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intervall (^/4 till ^^/i), inom hvilken sädesärlan ankommit till

länets inre delar. Vinterköldens fördröjande synes ej inverka.

Så härskade här år 1915 den 28 mars — 8 ° C, och först i början

af april inföll blidväder (den 4?). Sädesärlan kom trots denna

osedvanligt sena vinter den '•'/U, då snötäcket emellertid försvunnit.

Annorlunda är förhållandet med lärkans beroende af snö-

smältningen, hvilket sammanhänger med hennes långa ankomst-

intervall af 38 dagar. Till iakttagelser häröfver lämpar sig

alldeles särskildt det små- men högkuUiga slättlandet kring

Stenstorp (1 mil Ö. om Hornborgasjön). Här finner man verk-

liga »lärkbackar», som locka lärkorna särskildt de första

ankomstdagarna. På krönet af kullarna uppstå nämligen

tidigast öppna, varma markytor, emedan snöätande vindar

hindra snön att lägga sig djup här uppe under vintern. Det

med skifferbitar rikt uppblandade, grästäckta morängruset upp-

värmes dessutom lätt af solen. Lärkorna uppsöka först dessa

ställen i mindre flockar, men i mån som snötäcket drar sig

tillhopa, sprida de sig öfver landskapet. När våren blir sen

och rika snöfall komma, kunna fåglarna dröja ända till 16

mars. Men så snart kullarnas krön blifva snöfria, infinna de

sig en solig dag (rättare troligen under en klar natt). Detta

har inträffat så tidigt som den ^/2 (1903). Så länge snötäcket

till öfvervägande delen ligger kvar, sjunga de icke. Man ser

dem höja sig högt öfver marken, då de flyga längre sträckor.

De undvika omsorgsfullt att slå ned på snön, men uppsöka

markens bara fläckar.

Lärkan inträffar således icke vid snösmältningens slut, så-

som sädesärlan, utan vid dess början. Då denna kan infalla

vid mycket olika tid eller afbrytas, innan fåglarna hunnit an-

lända, af långa perioder af fullkomlig vinterväderlek, inses, att

lärkans ankomsttid måste variera i öfverensstämmelse därmed.

Detta är skälet till den långa intervallen.
^

Något liknande, fast i omviind ordning så att säga, liar jag gifvit akt på

med afseende på snösparfven. Han kan anlända hit redan i första hälften af

november, ifall en vinterknäpp kommer. Det hände t. ex. den 12 nov. 1914.

När snön går hört från fälten, söker han sig ner till Hornborgasjöns isar, där
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Vid observationer öfver lärkans vårflyttning har jag kommit

att göra några erfarenheter, som bekräfta, hvad andra iaktta-

gelser ge vid handen beträffande den väg, fåglarna synas be-

gagna för att från kusten uppnä Hornborgasjön och det inre

af Västergötland.

Genom resor neråt Halland under vårflyttningen samt ge-

nom meddelanden bl. a. af doktor J. Rodling i Skene rörande

vipornas uppträdande har det kunnat konstateras, att den dal,

hvari Viskan flyter fram, tidigt på våren besökes af stora floc-

kar af flyttande fåglar.

Jag tror mig ha funnit skäl för det påståendet, att många

flyttfåglar följa den breda, sjörika och mycket bördiga Viska-

dalen till det inre af Västergötland.

1 början af mars 1914 samt de första dagarna i april 1915

besökte jag denna dalgång. Ån hade genom snösmältningen

ställvis starkt öfversvämmat kringliggande ängar. Särskildt

närmare kusten funnos stora, sänka, sjöliknande mader. Spridda

sällskap af sångsvanar och änder, möjligen äfven andra smärre

simfåglar, sågos redan söder om Kinna, och nere mot kus-

ten lågo de i flockar på hundraden. Här funnos dessutom

svärmar af sothöns, spridda sällskap af doppingar samt flockar

af brunänder och vipor. Under besöket i mars 1914 observe-

rades dessutom flockar på tusentals lärkor ute på kringlig-

gande fält och ängar.

Vid denna sistnämnda iakttagelse är det jag har anled-

ning dröja.

År 1914 kom sånglärkan till Skara-Stenstorpstrakten den

17 februari. Stormig och regnig väderlek hade rådt dagarna

förut. Kvällen före den 17 öfvergick emellertid vinden från

sydvästlig till nordvästlig. Det blef klart, och på morgonen

sken solen. Lärkorna hade kommit under natten. De förde-

lade sig omedelbart öfver de ljumma ängarna och hördes

han håller sig längst kvar i dessa trakter åtminstone. Här har jag sett de sista

snösparfvarna, ej vid stränderna, utan ute vid kanten af råkarna, så sent som

den 25 mars.
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sjunga redan försfa dagen. Jag kunde under en vandring stöta

upp mindre sällskap och enstaka fåglar här och hvar.

Men den 21 februari föll kvicksilfret hastigt betydligt un-

der O-punkten (ända till —8°). En hård vind började blåsa

och snön yrde öfver fälten. Landskapet blef lagdt i hvitt helt

och hållet.

Ett par dagar härefter företog jag en vandring öfver slät-

ten. Lärkorna kunde till en början icke anträffas. Men kom-

men ner till Hornborgasjöns ängar, fann jag tvenne flockar.

Det var tydligt, att fåglarna samlat sig igen, som jag kunde

märka, i afsikt att stryka omkring för att söka gynnsammare

marker. Emellertid var det äfven tydligt, att icke mer än en

bråkdel af alla de komna lärkorna voro kvar. Hvart hade de

tagit vägen?

I början af mars gjorde jag en resa från Stenstorp via

Borås ner i Viskadalen. På västgötaslätten härskade vinter-

kyla med slädföre och yrsnö. Men kommen ner i Halland på

eftermiddagen fann jag allt annorlunda: en ljum hafsbris, en

bar mark, ett soligt, vårlikt landskap. Endast i djupa remnor

och prång kvarlågo enstaka snödrifvor.

Här funnos nu jämte ofvan omnämnda flyttfåglar, mycket

ansenliga svärmar af lärkor, som ströko omkring öfver ängarna.

Somliga flockar voro så stora, att jag bland smärre fåglar en-

dast sett något motsvarande bland svalor och starar. Det

finnes intet verkligt skäl mot det antagandet, att dessa flockar

dragit hit från västgötaslätten efter den 21 februari. Utan

tvifvel måste nämligen så tidiga flyttfåglar som lärkorna stryka

eller »oscillera» så att säga mellan sydligare och nordligare

trakter i sitt hemland, alltefter som perioder af vår- och vin-

terväderlek inträffa norrut. Först kring den 16 mars afbröts

vinterperioden på västgötaslätten af gynnsammare väderlek,

och den 20 sjöngo åter lärkorna öfver fälten. Det är knappast

möjligt, att de skulle kunnat uthärda denna tid här uppe under

stark kyla, blåst och djup snö.

Västgötaslätten har med afseende på klimatet öfvervägande
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fastlandskaraktär. Här kunna emellertid endast meddelas några

uppgifter, gällande för våren.

Medeltemperaturen för mars är vid Skara och Falköping

— 1,3 och — 1,7. Vid Varberg och Halmstad, med kustklimat,

är den däremot + 0,2 och f 0,5 (i februari är skillnaden mel-

lan respektive inlands- och kuststäder större). Isotermerna gå

parallellt med kusten. Ärsniedeltemperaturens fördelning har

t. ex. det förlopp, nedanstående kartskiss visar (Fig. 1). Den

egentliga västgötaslätten har således 2° kallare årsmedeltem-

peratur än västkusten. De tidigare flyttfåglarna erbjudas på

sistnämnda ort tydligen afsevärdt bättre villkor för ankomsten

under februari och mars än i det inre Västergötland.

För den som anställt direkta

observationer öfver flyttfåglarnas

ankomstsätt tidigt på våren är det

tydligt, att deras inträffande på

en ort inåt landet sker med den

precision i förhållande till natu-

rens förändringar därstädes, att

det förutsätter, att liknande verk-

ningar på något sätt gjort sig för-

nimbara äfven där fåglarna be- „

f^'?- '•

Arsmedeltemperaturens fördelning.

funno sig, innan de anlände inat.
^^^^^^ H E. Hamberg.)

Lättast tränga dessa verkningar

inåt i södra Västergötland i Viskans breda, bördiga dalgång,

för öfrigt känd för sin naturskönhet. Då man vet, att fåglarna

först anlända till kusten, är det alla förutsättningar för, att en

kontingent skall fortsätta inåt i denna dal. Jag har icke heller

erfarit något, som kunde tyda på, att de tidigare vårfåglarna

till Hornborgasjön, såsom tofsvipor, spofvar och sothöns, kom-

mit västerifrån, från den kanske sjöfattigaste bygden i hela

vårt land, ej heller norrifrån, men sett spofvar, gäss och sång-

svanar anlända från söder samt de sistnämnda äfven från

öster (Vättern).

Dalgången bildar en naturlig stråkväg uppåt Västergötland

och gör ett bredt genombrott i det högre berglandskapet i
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Älfsborgs län genom Öresjön. Den har här endast en mils

lopp genom ett högland (=200 m. ö. h.), hvarefter bygden

Fig. 2. Karta, utvisande den väg (den streckade linjen) flyttläglarna

begagna till det inre af Västergötland. De svarta

ytorna beteckna smärre sjöar. (R. S

—

g.)

vidgar sig med smärre sjöar (se notisen nedan) och västgöta-

slätten stöter till med Svältornas och Falbygdens mossar och

vidder (se fig. 2). En vida bredare och krångligare bergstrakt
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skulle fåglarna ha att passera både väster och öster härom,

och det sjörika berglandskapet omkring Mjörn äger icke be-

tingelser för slättens flyttfåglar. Något söder om Viskans utflöde

sluta dessutom den halländska kustens långa, med kustlinjen

parallella ändmoränstråk, och landet förändrar sandkustens

karaktär och öfvergår norrut i bergkust.

Iakttagelser, som ge vid handen, att tofsvipan uppträder

under vårflyttningen i stora flockar vid Skene, högt uppe i

Viskadalen, ha förut omnämnts. En notis i denna tidskrifts

årgång 1915 sid. 89 af Karl Kloo är vidare i detta sammanhang

af såpass intresse, att jag tillåter mig att delvis återge den:

»I Härna socken af Älfsborgs län finnas tre obetydliga

små insjöar i Viskans öfre lopp, vid hvilka sångsvanar ofta

äro synliga under vintern. Särskildt mot våren bruka de re-

gelbundet hålla sig där.

— — — I februari och mars, om öppet vatten tinnes,

bruka svanarna infinna sig mer talrikt. — — — De hålla

vanligen till i den minsta af sjöarna, som är så grund, att den

om sommaren nästan är fylld af fräken, kalmus och nate med

bottenvegetation af dyborre m. m. — — En hel del än-

der, mest dykänder, höllo då samtidigt till där. I slutet af

mars försvunno både änder och svanar från platsen».

Sistnämnda förhållande upplyser således om, att äfven än-

derna äro flyttbesökare i trakten.

För tofsvipan och andra vattenälskande fåglar liksom för

en slättlandets flyttfågel böra förhållandena påtagligen vara sär-

skildt lämpade för spridning ofvannämnda väg till det inre

Västergötlands många mossar och sumpmarker och stora slätt-

vidder.
^

Det bör här ej heller förbigås, att sädgåsen {Anserfabalis,

Lath.) har en allmänt bekant rastplats på sin väg norrut i

Hornborgasjön. Mindre kändt är kanske, att hon äfven brukar

^ Egendomligt är, att man ej finner den observationen anförd, att en vatten-

väg äfven under en mörk höstnatt mycket väl urskiljes genom sin ljusa reflex

och bildar det bästa ledmärke för en flygande varelse äfven på relativt sedt rätt

afsevärd höjd öfver marken.
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stanna vår och höst på den stora plana slätt (fordom en sjö),

som ligger vid St. Eks fidekomiss några mil rätt norr härom

och genomflytes af Tidan,

Enligt meddelande af rektor E. Laurell iakttagas gässen

dessutom regelbundet hvarje vår och höst i trakten af Kristine-

hamn, samt enligt af honom föranstaltade observationer, norrut

på vissa punkter längs den järnväg, som från nämnda stad

går nordvart till Siljan i Dalarna.

Räknadt från hafvet (västkusten) bildar detta stråk: Viska-

dalen, Hornborgasjön, nedre Tidadalen, Vänerns kust. Kristine-

hamnstrakten, sjöarna norr härom o. s. v., nära nog en rät

linje ända upp till sädgåsens sydligaste häckplats i Sverige,

nämligen Orsa i Dalarna (se fig. 3).

Som bekant framlade prof. G. de Geer år 1914 i »Populär

naturvetenskaplig revy» ett försök till isokronkartor' öfver lär-

kans och gökens ankomst och spridningssätt i Sverige och

Finland. Författaren utformar den slutsatsen, »att trots de

tvifvelsmål, som uttalats om denna metod, ett närmare stu-

dium af isokronernas förlopp kan lämna en långt noggrannare

kunskap om flyttfåglarnas hufvudsträck, än man på annat sätt

lyckats ernå». Vidare framhålles beträffande de behandlade

arterna, att »så bestämda upplysningar ges om deras hufvud-

sträck och äfven om det väsentliga förloppet af därifrån ut-

gående sidosträck, att de torde förtjäna anföras såsom utgångs-

punkt för fortsatta studier».

Prof. DE Geer hade vänligheten meddela mig initiativet

till denna utredning. De första försöken, som gjordes, före-

föllo mig emellertid missvisande. Vid den granskning, min

kännedom särskildt med förhållandena i Västergötland föran-

ledt ha dessa tvifvelsmål om metodens eller resultatens giltig-

het i den utsträckning författaren menar visserligen icke kunnat

öfverges, men det är tillika otvifvelaktigt så, att på dessa kar-

tor intressanta rön och detaljer blifvit framställda särskilt rö-

rande fåglarnas spridning. Metoden är helt visst användbar

för att rikta uppmärksamheten på förhållanden, som en iakt-

^ Exponerade pä Baltiska utställningen i Malmö 1914.
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tagare har att kritiskt beakta och utveckla eller vidare bekräfta.

Utredningens största värde ligger därför i de uppslag och det

stöd, den kan gifva.

Den som sysslat med direkta observationer i naturen

öfver flyttningarna, hyser emellertid betänkligheter emot att

genomgående tillämpa konsekvenserna af själfva principen för

isokronflyttningen, emedan erfarenheten ofta motsäger dem.

Om en bestämd princip skall ligga till grund för en tydning

af densamma, hvilket ju är nödvändigt, ifall undersökningen

skall anses äga den betydelse, förf. tillmäter den, innebär den

nämligen, ätt fåglarna flytta eller sprida sig icke längs med, utan

tvärs med isokronernas förlopp.^ För kusten gäller emellertid

icke detta flyttningssätt, hvilket ju öfverensstämmer med hvad

nian förut känner. Men när spridningen sker inåt land, in-

träffar det motsatta, och om någon slutsats om fåglarnas

sträck skall kunna vinnas af kartorna, är en sådan tolkning

och dess konsekvenser nödvändig.

Men detta är att framställa en idealiserad bild af flyttning

och spridning, som ingalunda har absolut tillämpning i naturen.

Hvad sträck och spridning inåt Västergötland beträffar, är jag

sålunda här i tillfälle att jämföra mina observationer om lärkans

flyttning med de resultat kartan framvisar (se fig. 3).

Jag vill då först anmärka, att isokronerna visserligen ej

utesluta, att en spridning skett inåt land efter vissa flyttnings-

stråk, men att möjligheten är utesluten, att endast af kartan

bestämdt afgöra, när och hvar det sistnämnda inträffar. Detta

är dock af största värde att få utrönt. Särskildt på denna

punkt är det isokronerna lätt kunna vilseleda.

Hvad lärkans flyttning angår, skulle kartans isokron för

5:111 ange, att hon nu når in i västra Västergötland och Bohus-

län. Men in i Viskadalen synes hon ej komma förrän den 10:111,

enär denna sistnämna isokron, enligt hvad jag kan finna, går

uppåt denna dal. Vid kusten ha isokronerna för 5:111, 10:111, och

15:111 hoptryckts ungefär vid Viskans nedre lopp, hvarefter de

' Jämf. A. v. MiDUENDORF, »Die Isopitesen von Russland ',
(Bull. de la Soc.

des Naturalistes de Moscou 1886).
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POP. NAT. REVY 1914

DEN BALTISKA DALEN
III

LÄRKANS VÅRFLYTTNING
(ALAUDA ARVENSIS)

_ Ankomst-isokroner för hvar

6:te dag (II-IV = Febr. -April)

^ Hufvudsträck

^ Observationspunkter

^^— Baltisk vattendelare

Andmoräner

ij^ Senglaclal kustlinje

^ Nutida >

QERARO DE OEER GEN STAB LiT AKSr

Fig. 3.

Karta öfver lärkans vårflyttning (enl. G. De Geer), utvisande ankomst-isokroner

för hvar 5:te dag II—IV = febr och april. Hufvudsträck utmärkt med *-

(Pop. Nat. Revy 1914). (Efter G. De Geer.)
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hastigt skiljas åt. Spridningen går efter 5 :1II i västra Väster-

götland åt nordväst och väster, åt förstnämnda väderstreck re-

lativt fort, men för öfrigt med aftagande hastighet, tills den

ner i Halland sker så långsamt, att här ingen afsevärd sådan

äger rum, åtminstone mellan 5 : III till 15 : III. Till Viskadalen

anlända nämligen lärkorna icke på den vida mer naturliga vägen

från kusten utan västerifrån (isokronen 5:111).

Min förklaring till ankomstisokronens för 10:111 förlopp i

södra Västergötland är emellertid en annan och förutsätter en

ankomstriktning från söder. Lärkorna flytta utefter denna

isokron från kusten i Viskadalen till det inre af Västergötland,

möjligen något senare ankommande flockar, hvilka sträcka di-

rekt inåt.

En annan iakttagelse, gällande sädesärlans flyttning, må
här meddelas såsom exempel på en detalj rörande flyttningar-

nas natur, som ej ingår i dessa isokronkartors utredning.

Den 8 april 1914 såg jag, när sädesärlorna kommo flyt-

tande till Stenstorpstrakten. En flock på 40— 50 fåglar slog

på aftonen ner vid stranden af en större bäck. De sökte ifrigt

efter föda vid vattenlinjen, voro skyggare än ariorna pläga

och höllo ängsligt tillsammans. Om en timma eller något mer

försvunno de och flögo i nordvästlig riktning. Dagen därpå

syntes ej en enda arla i trakten. Flocken hade fortsatt, och

det dröjde minst fem dagar, innan de på trakten häckande

ariorna anlände, men icke samlade i någon flock.

Jag flnner förklaringen härtill vara den, att dessa sist-

nämnda fåglar ankommo till orten genom en långsammare,

isokronlik spridning, medan de förra, som förmodligen till-

hörde en något senare anländ kontingent, fortforo att flytta

öfver land längre mot norr.

Men genom ett ankomstdatum af *^/4 för de först synliga

fåglarna har man tydligtvis ej erhållit någon exakt siffra för

isokronkartan, men väl genom den ^'^
4, med hvilken man tyd-

ligtvis i detta fall uteslutande har att räkna. Observationer

af denna art, där en sådan åtskillnad gjorts, kunna emellertid

högst sällan förutsättas.
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En anmärkning torde äfven kunna göras angående de fåg-

lar, som användts för utredningen. Den ärade förf. framhåller

särskildt lämpligheten att taga lärkan som undersökningsma-

terial. Man har dock svårt att fullt dela den uppfattningen,

när det gällt en sådan precision, som här är fallet. Lärkan

anträffas nämligen öfvervintrande i Västergötland och på Upp-

salaslätten, och efter Hallands kust är detta numer ingalunda

ovanligt (se »Nordens Fåglar», senaste upplagan sid. 112).

Om dessa och liknande kartor således ej kunna ge så

säkra upplysningar om fåglarnas flyttningssträck, som man

kunde förmoda, är det dock tydligt, att de äro af värde genom

det stöd de kunna skänka sammanställningar och iakttagelser

af annat slag öfver fåglarnas flyttningar, »en af de märkligaste

företeelserna inom vår så ovanligt intressanta men hittills så

beklagligt försummade djurgeografi».



Ur växtvärlden på Boda kronopark,
Af

A. Koch-Schmidt.

nom Sveriges gränser finns det många om-

råden, som med afseende. på sin växtvärld

skilja sig från det öfriga Sverige. Såsom ett

typiskt exempel härpå kan framdragas Öland.

Denna ö, som bildats under kambriska och

1JlO:y!^lr.J siluriska perioderna, erbjuder med sin af dessa

lager bildade jord helt olika lefnadsbetingelser för växterna än

t. ex. det närliggande Småland med dess mossar och kärr och

af graniten afvittrade jord.

Öland är till största delen skoglöst. Hvart man än vänder

ögat öfver alvarsvidderna, så äro de kala och öde, blott låga

täta enbuskar krypa stormrädda nere vid marken mellan kring-

strödda stenar. En del af Öland, den nordligaste, är dock skog-

beväxt och skiljer sig ganska afsevärdt från ön i öfrigt och

närmar sig mera till karaktär och utseende Småland. Nordligaste

Ölands skogsområde, en relikt från de skogar, som en gång

funnits på ön, utgör Boda kronopark och har tack vare kronan

undgått yxan och förstörelsen. Skärskådar man närmare växt-

världen, om man går i detalj, låter man ej bedraga sig af

smålandslikheten, ölandsnaturen sticker tydligt fram. Smålands

mörka barrskogsvärld och Ölands solbrynta alvarsvidder hafva

här förenat sig att trotsa hafvets makt.

Skogarna äro sålunda de förhärskande inom växtsam-

hällena; de utgöra så att säga stommen eller stödjepelaren.
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kring hvilken och i hvars skydd de öfriga växterna gruppera

sig. Från sydligaste delen af kronoparken upp mot dess nord-

ligaste del, Näbben, sträcka sig trädens härmassor.

På kronoparkens södra del, första blockafdelningen, är

Weymouthstallen. Pimis strobus, (planterad el. sådd) mycket

talrik. Den växer i stora slutna bestånd och förekommer ej

blandad med den vanliga tallen. Undervegetationen under

Weymouthstallsbestånden är mycket sparsam och bestå nästan

uteslutande af mossa och ljung samt enstaka gräsarter såsom

Melica niitans och Deschampsia Aira flexiiosa. Under de van-

liga tallbestånden är vegetationen af något rikare slag.

Där det finnes riklig tillgång på ljus, särskildt i närheten

af de linjer och vägar, som genomkorsa skogen, kläder mur-

grönan marken med sitt täcke af mörkgröna blad. På sina

ställen utbreder Riibiis cccsiiis sina låga snår och gifver en

vacker anblick under blomningstiden. Pirola seciinda visar

här och hvar sina ensidiga blomklasar och Lediim palustre lyser

emellanåt upp det allvarliga ljungtäcket med sina hvita blom-

kvastar. Den stolta svärdssysslan, Cephalanthera ensifolia,

reser sig som en drottning ur den dunkla grönskan och på

några öppna och soliga platser mellan tallarna nickar Linnean

och sprider omkring sig en mild vällukt. På fuktiga ställen,

där al och tall växa tillsammans, är Saniciila europara den för-

härskande i undervegetationens värld.

Söka vi längs linjerna och vägarna, finna vi nya arter, som

tydligt visa, att vi ej befinna oss i en småländsk barrskog. Här

stå några bokar, som med sina ljusa trädkronor bilda ett af-

brott i barrträdens mörkgöna haf. Huru de kommit hit är ej

godt att säga, men troligtvis har bok förut i större utsträck-

ning funnits på kronoparken, men i senare tid ersatts med

barrskog. Vid en af de upphuggna linjerna träffa vi på en

benvedsbuske, Evonymiis europcea, hvilken dock ej tycks trifvas

alltför bra, ty en väldig samling larver tillhörande benvedsma-

let. Tinea evonymella, hålla som bäst på att kalasa på dess

blommor och blad. Något enstaka, kraftigt exemplar af Poten-

tilla ar^eiitea tittar fram ur sanden.
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Begifva vi oss ut ur skogen ocli vända oss till ängarna

ocii kärren däromkring, träffa vi på en mera typisk ölands-

vegetation. Vid landsvägen genom Byrum by lyser Melampy-

riim cristatum med sina röda högblad. På en äng bredvid står

den vackra Orchis militaris i otaliga exemplar. Här i Byrum
börjar alvaret att framträda. På öfvergången mellan skogen

och alvaret träffa vi på en äng med riklig vegetation flera säll-

synta orkidéer. Bredvid den vanliga Platanthera bifolia finna

vi Gymnadenia conopea, Anacamptis pyramidalis och Orc/iis

nstiilata. 1 ett nästan uttorkadt kärr i närheten vä.xer den lilla

obetydliga Litorella laciistris och den stora nu utblommade

guckuskon, Cypripediiim calceolus. På fuktiga ängar lyser

Prlmula farinosa i sitt sista blomningsstadium. I skuggan af

träden träffade vi Trifoliiim montanum.

Så långt utåt alvaret vid Byrum vi kunna se, är det öfver-

sålladt med röda och ett och annat förblekt exemplar af Alliiim

schoenoprasum. Under detta skyddande löktäcke gömma sig

flera små förkrympta alvarsväxter såsom Androsace septentrio-

nalis, Sediim album och Potentilla minor. Kring enbuskarna

hafva Galiiim silvestre och Arabis hirsiita var. saglttata sökt

skydd för sina mera högväxta stänglar. Enstaka uttorkade

kärr bevuxna med Carex hornschiichiana och Schoerms ferrii-

gineiis afbryta enformigheten. Här och hvar på alvaret växa

några få små exemplar af den ganska sällsynta Oxytropis cam-

pestris. Från ett gammalt hustak i Byrum lyser den präktiga

taklöken, Semperviviim tectorum mot oss som en vacker blomma

ur en damhatt. Vid Byrums sandvik växer den sällsynta Eryn-

gium maritimiim sparsamt.

På andra blockafdelningen af kronoparken, d. v. s. den del

däraf, som är belägen rundt omkring Boda station, är vanliga

tallen det förhärskande trädslaget. Dock finnas äfven här några

Weymouthstallbestånd. Skogen har i det hela samma karak-

tär och undervegetation som på första blockafdelningen, men

därtill kommer här rikligt med blåbärsris. Bok förekommer

på ett ställe vid Långemovägen och vid väg nära Skäftekärr.

Fauna o. Flora 1917. Haft. 2. )
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Ledlim paliistre förekommer ymnigt. Hvita blåbär (Vacciniiim

myrtilliis f. leiicarpai hafva påträffats. Pyrola seciinda växer

allmänt bland risen. Hvarken linnean eller murgrönan finnas,

men i stället förekomma en del nya arter. Vid västra sidan

af andra blocket, där detta går ut mot liafvet och där marken

är fuktig och skuggrik växa flera ganska sällsynta växter, så-

som Biitomus iimbellatiis, Stellaria holostea och Asperula odorata.

En annan skuggälskande växt, Lactiica muralis, förekommer

sparsamt här och livar. Kring rågångarna mot böndernas ägor

på samma sida af ön växa täta snår af Rosa- och Prii?iusar-

ter, som man nog ej glömmer så lätt, då man en gång sökt

tränga sig igenom dem. I en af de stora gräsrika baslinjerna

finna vi på ett soligt ställe en samling af den vackra gökörten,

Orobiis verniis. Djupt inne i barrskogsdunklet gömma sig

några enstaka exemplar af den sällsynta nästroten, Neottia

nidus avis.

Vid den stora landsvägen, som går förbi Boda station, träffa

vi på en växtvärld för sig, en riktigt typisk landsvägsvegeta-

tion. Som en värdig representant härför reser sig den höga

Epilobium angiistifoliiim ur diket. Två Galiuma.rter växa tal-

rikt i fred med hvarandra, verum och Jiwlliigo och en tredje

art, siivestre, kryper nere på dikesbottnen. Potentilla reptans

sträcker makligt ut sina långa utlöpare i den soliga ljungkan-

ten och P. argentea har slagit rot i sanden vid landsvägssidan.

Vi träffa åter på två gulblommiga syskonväxter, Medicago liipii-

lina och falcata. Pteridiiim aquiliniiim växer sparsamt på några

ställen och en annan kryptogam, Strutiopteris germanica stic-

ker upp sin strutformiga bladsamling ur diket. Bland de mera

högresta växterna må nämnas HypericiimdiXitvm.^ perforatum

och quadranguliim samt f. dissecta af Pimpinella saxifråga.

Ett exemplar af en hafsstrandväxt Anneria elongata har för-

irrat sig hit upp i landsvägssanden. Den har troligen kommit

hit genom någon fågels försorg, ty tångkörning förekommer

icke här. Den minsta af alla de otaliga gula är Sedum acre.

En växt, som är karakteristisk för norra Ölands sandmarker,

Allium oleraceum, trifves utmärkt vid vägkanterna. Hallonbus-
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kar stå i grupper här och hvar. KHmatet är kallt på norra
Öland. Hallonbuskarna ha knappast öppnat sina blommor den

1 juli och smultronen äro vid denna tid långt ifrån mogna.
Trifoliiim pratense förekommer i flera färgvariationer. På en
liten mossmatta växer ett stånd med ljusa blommor och strax

bredvid i sanden ett annat med mörka. Likadant är förhållan-

det med Anthyllis viilneraria. Jämte den vanliga gulblommiga
formen växa här f. cocdnea med mörkröda blommor samt flera

öfvergångsformer med afseende på blommornas färg mellan
dem. Hieracium pilosella förekommer med rödfärgade kant-

blommor. En hel del gräs växa blandade med de andra väx-

terna, Deschampsia flexiiosa, Dactylus glomerata, Poa pratensis,

Lolium perenne, Phleiim pratense och Briza media.

Där skogen slutar mot väster, vidtaga Fagerums och Hun-
derums ängar. Utmärkande växter här äro Primiila farinosa,

Eiiphrasia tennis (enl. Neuman), Calamintha acinos samt mot
skogskanten Rubns saxatilis. Jag fann här ett exemplar af den
egendomliga f. hybridum af Genm rivale, hos hvilken hufvud-

axeln genomväxer blombottnen och foderbladen ha samma form
och färg som mellanbladen. Exemplaret växte på en fuktig, skugg-

rik plats, beväxt med löfträd och buskar, där jordmånen var

synnerligen god. Andra exemplar af denna form, som jag fun-

nit, hafva påträffats på liknande lokaler. På Hunderums ängar
finna vi några sällsynta växter, Opiirys myodes, Epipactis pa-

lustris och Cynanclumi vincetoxienm. Dessa ängar tillhöra ej

kronoparken.

Mot öster stöter kronoparken till Boda by och strand.

Boda strand utmärker sig för en ganska rik växtlighet. Nära
stranden ligger ett strandkärr, där en massa Caré^.rarter växa
tillsammans med Iris psendacorns, Pedicnlaris palnstris, Coma-
rnm palustre, Parnassia palnstris och två Orc/2/5arter, macnlata
och incarnata, samt ännu en orchidé, Listera ovata. På en

äng nära stranden växer Dianthus deltoides. På själfva stran-

den härska Atrip/exartev, Aminodenia peploides, Cakile mari-

tima samt Elymus arenarius. Den sällsynta Isatis tinctoria

växer på ett ställe och i sanden påträffas Potentilla arenaria
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Delar af Generalstabens kartblad N:r 2g och jo, med iingefdr-

liga kronoparks- ock blockgränser.

Ola/uin norm uäiic
tjnirutft

jjjj Epipacth latifoUa.

^ Eryngium maritimum.

O HelimUliemum canum.
. .... ("Vid Bvrum äfven

<a A A Anacamphs pyramidaUs ^orchis ustulata

ffi Orchis mililaris.

^ Frasaria moschala.

-==:. Hedera helix.

•\- -\--\- XcoUia nidus avis.

O D Cephalanthera ensifolia.

#Cladium mariscus.

Stellaria holostea.

AAAA Cypripeditim calceolus.

Sällsyntare växters förekomstoniråden.
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minor incona , livilken väl är att anse som en själfständig art.

Den har åtminstone föga likhet med de ex. af P. minor, jag

sett på norra Öland. Af Hypochceris radicata finnas både huf-

vudformen och den nedtill på stammen sträfhåriga f. hispida.

Denna senare är vanligen mycket kraftigare än hufvudformen

och har bredare blad än denna. Jag har förut påträffat f. his-

pida bland hufvudarten i Halmstad.

Tredje och fjärde blockafdelningarna rymma de största

skogsbestånden. Skogen består dels af tall och dels af gran.

I nordligaste ändan af fjärde blockafdelningen träffas svart-

tallen (Pinus nigraj och lärken (Larix decidua) (planterad el.

sådd). En och annan rakstammig asp el. rönn står midt ibland

de dystra granarna eller påträffas i kärrkanternas snår. En

hälft förmultnad bokstock, funnen på tredje blockafdelningen,

vittnar om att bok en gång stått, där gran och tall nu härska.

Vi återfinna flera växtarter från föregående områden. Murgrö-

nan växer kraftigare och yppigare än någonsin och slingrar

vid Dykärr sina rankor ända till 3 å 4 meters höjd uppför tal-

lar och granar. På marken träffa vi på några blad ganska

lika murgrönans men mindre; det är blåsippans blad, som bära

vittnesbörd om att de blå blommorna lysa upp skogen i den

tidiga våren. Cephalanthera ensifolia återfinna vi på den torra

gulgröna mossmattan i granarnas skugga. Fyrola rotundifolia

och iiniflora förekomma bägge, den sista dock mycket spar-

samt, jämte P. secLinda. På ett hygge vid Lyckebäck trifves

Linnea borealis utmärkt kring de multnande stubbarna. Neottia

nidus avis träffa vi på det mjuka mosstäcket i granskog vid

Dykärr samt på gräsmark och mera öppen plats upp emot

Näbben till. På den fuktiga skogs- och snårmarken igenkänna

vi Sanicula europoea och på samma lokal hotar Paris qiiadri-

folia att sammanfalla med grönskan och undgå vår uppmärk-

samhet. På alla mera öppna platser visa Melampyriim pratense

och silvaticiim sina af solen mer eller mindre rödbrunfärgade blad.

Polygonatiim mnltifloram växer sparsamt på skuggiga platser.
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Under tallarna breder Lediiiu palustre ut sitt hvita blomhaf

öfver den tufviga marken.

En ny sällsynt orchidé undgår icke våra ögon. Det är

lundzymbeln, Epipactis latifolia, som visar sina dunkelröda

blomklasar i skogskanten. På tredje blockafdelningen träder

alvaret plötsligt i dagen, och som ett gifakt härpå betäckes

den lilla fläcken af Alliiim schoenoprasum.

Flera kalkkärr inne i skogen äro fullständigt täckta af den

ganska sällsynta agen Cladiiim mariscus. De omkransas af

täta snår af vide och Rhamniis frangiila och på den fuktiga

marken innanför träffas flera skuggälskande växter såsom Eqiii-

setiim silvaticLun, Biitomiis iimbellatiis och Solanum diilcamara.

I kärrgropar och diken visar Myosotis strigiilosa sina blå

>kärrögon>.

På en torr äng nära alvaret stå två orchideer i ensligt

majestät, den vanliga Platanthera bifolia och den mera säll-

synta Orchis sambiicina.

I skogen finnas flera hyggen. På dessa har den ursprung-

liga växtvärlden måst vika för en ny. Vi vilja göra en kort

beskrifning över floran på ett hygge vid Dykärr. Här och hvar

höja sig små grupper af ekbuskar, som vittna om att ekar en

gång betäckt den kala marken. Kring dessa Hieraciiim pilo-

sella, Galiiim verum och boreale samt Carnpamila persica^folia.

Rundt stubbarna växer Fragaria vesca och på några ställen

finna vi Fragaria moschatas söta bär. Denna senare växer

fullständigt vild vid Dykärr. Växtplatsen är långt aflägsen från

människoboningar. På några soliga småkullar växa Thymus

serpylliim och Potentilla erecta. Vid en liten stenig väg, som

slingrar sig öfver hygget, höjer Agrimoiiia eupatoria sin gula

spira öfver några utblommade exemplar af Primula veris. Hela

hygget är öfvervuxet med gräs, mest Deschampsia flexiiosa

men äfven Dactylus glomerata.

Tredje och fjärde blockafdelningarna äro genomkorsade af

järnvägsspår och huggna linjer. Vid spåren och linjerna är

skogen kantad med ett bälte af björk, rönn och al. Här stå

äfven rikligt med hallonbuskar. Majanthemiim bifoliiim göm-
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mes nästan helt ocli hållet nnder Pteridiiun aquiliniims breda

blad. Jämte denna senare är Epilobium angiistifoliwn domine-

rande. Gräsen representeras af Descfiampsia flexuosa.

I de breda, gräsbevuxna linjerna fmna vi de båda Vicia-

arterna cracca och cassiibica samt Trifoliiim arvense. Fraga-

ria vesca liar här satt mogen frukt (midten af juli). 1 Dykärr

växa på ett mossrikt hustak några exemplar af Sewpervivmn

tectorum. På ängar vid Grankulla by nära hafvet växa Diaii-

tliiis deltoides och Armeria elongata allmänt. På sandiga plat-

ser vid Fallet träffa vi på Trifolium montaniini och Fragaria

viridis.

I en ängsbacke vid Enerums by på västra sidan af ön träffas

några exemplar af Astragalns glycyphylliis. På samma lokal

växer Polygonatum multifloriim. Vid hafvet på östra sidan

finna vi förutom några vanliga hafs- och barlastväxter Helian-

tfiemiim carneiim aHandiciim v. canescens, som enligt Neuman

blott finnes på södra delen af ön.

Vi förflytta oss nu till öns nordligaste del, Näbbens såg-

verk och åkrar, ängar och barlasthögar däromkring. På en

äng intill Näbben träffa vi åter på Anacamptis pyramidalis ocli

vid en åkerkant intill växa Sciitellaria hastcefolia och Valeria-

nella olitoria. Vid landsvägen till Näbben står ett exemplar af

Scabiosa columbaria. Själfva sågverket är helt och hållet om-

gärdadt med täta taggiga snår af Primus spinosa och Rosaar-

ter. Från barlasthögarna lyser emot oss på långt håll den

giftiga Clielidonium majus, där den presiderar bland nässlorna

(Urtica dioicaj. Strandängarna äro öfversållade af Tetrago-

iiolobiis siliqiiosus. Själfva strandkanten visar oss sådana van-

liga hafsväxter som Scirpiis palustris, Aster tripoliiim och Cakile

maritima.



Om alfågelns (Hareida hiemalis [L.]) och

andra arktiska fåglars häckning i Bott-

niska och Finska viken samt i Ladoga
och Onega.

M

Einari Merikallio.

Finland, Riiliimäki

j^/^':^y^^^^\\åge\n är en af fjällens mest karakteristiska

'-^^^P^Tl invånare, häckande öfverallt i norra lialf-

7^ <9<^ klotets nordliga delar. Häckningsområdet lig-

P^^^i^^ger i allmänhet norr om polcirkeln, eller så

!WBM^^^^^". som ; Nordens Fåglar» (1898) uttrycker: >J.

§äftJ^E^:^"r.V.T."s3 regel har han sitt häckningsområde norr om

polcirkeln, och endast på fjällen bygger han söder därom»,

hvilken tanke om hans utbredning i Sverige upprepas af

»Sveriges Djurvärld» (1911) nästan med samma ord.

I Finland häckar han talrikt i landets nordligaste del, i

där befnitliga fjällsjöar. »Nordens Fåglar» (J. A. Palmen) fort-

sätter därom: »I Finland häckar han endast i Lappmarkernas

bergsjöar, men är där talrik» Och den är så »förtjust» i dessa

trädlösa trakter, att den synes tydligt undvika björkzonen och

fullkomligt fattas i barrskogsområdet. Till och med i de syd-

ligaste fjälltrakterna (Kuolajärvi) synes han inte trifvas. Finnilä

anser ännu hela Sodankylä ligga söder om hans utbrednings-

område.

Fastän ofvannämnda Lapplands fjälltrakter bilda alfågelns

egentliga häckningsområde, är han ändå i Finland funnen

många gånger midt i sommarn mycket sydligare. Det har va-
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rit antingen enskilda fåglar eller, livad som är vanligare, mindre

eller större tlockar. Synbarligen hafva dessa fåglar ej häckat,

utan endast fördrifvit sin tid. Kanske har det ofta varit icke

fortplantningsdugliga individer eller hanar.

Men han har också häckat mycket sydligare än i sin ofvan

citerade hemort på Finlands och Skandinaviens fjäll, nämligen

i vissa trakter vid Bottniska och Finska viken samt i Ladoga

och Onega.

Hvad Finska viken beträffar, så påstår redan Wright-Pai.-

mi';n (Finlands fåglar. Senare delen, Helsingfors 1873), på

tal om de ofta sommartid därstädes påträffade allorna, att nå-

got efterblifvet par kanske häckat. Sålunda blef vid Esbo

Stenskär ^^/i 1865 »en ung hane, som på underlifvet hade en-

dast dun», skjuten. Antagligen har uppgiften ansetts för osä-

ker, enär den icke blifvit i »Nordens Fåglar» publicerad.

Sedermera ha uppgifterna om allans häckande både i

Finska viken och äfven annorstädes ökats. Mela-Kivirikko

(Suomen Luurankoiset (Finlands Ryggradsdjur) Porvoo 1909),

vet berätta om flera dylika fall: »Blifvit funnen häckande i

Finska vikens skärgård och torde icke vara sälltsynt där. Bo

funnet på Säyvinkari (Lill Tytteskär), som ligger mellan Hög-

land och Estlands kust, V« 1902 (O. Lindblad') och i Porkkala

(Brenner). En unge har blifvit skjuten på Ladogas norra

strand 1902, och äfven bo har blifvit funnet några år dessför-

innan i trakten af Sortavala (J. Alopaeus). Häckar säkert

äfven här och däi" inne i landet, fastän mycket sällsynt. Ho-

nan och ungar blevo skjutna i Apajajärvi, i Haapavesi socken,

i södra delen af Uleåborgs län (A. Koskela, Hynen^), en hona

skjuten i Ilomantsi, i Koita-floden \!s 1900 och äfvenledes i Voi-

järvi. Ryska Karelen (63°30'), ''/« 1894».

Vi kunna ännu tillägga till uppgifterna angående alfågelns

häckning i Finska viken, hvad Palmgren (Helsingfors-traktens

Fågelfauna. Acta Societatis pro Fauna at Flora Fennica 38.

N:o 2. Helsingfors 1914) enligt skriftligt meddelande av magister

' Torde vara ett misstag. BiJr vara E. NoRDUNci.

* Denna uppgift beror på ett misstag, livarom niirmare pa nästa sida.
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Bertil Geitlin citerar: »Sommartid förekommer Hareida hie-

malis i mindre antal Örskär (Kyrkslätt) och Gråskärsbådarna

(Esbo) längst ute i Finska viken. I början af augusti äro de

oförmögna att flyga. Den 11 juli 1901 fälldes några alfåglar

vid Stenskär, livilka ägde blodpennor samt dun öfver hela

kroppen. Det synes högst antagligt, att dessa individer blifvit

kläckta här nere i skärgården af något efterblifvet par».

Den färskaste underrättelsen om denna sak träffas i

sista numret af Finlands Jakttidskrift (N:o 12, 1916, s. 315),

enligt hvilken fiskarsonen Rönnberg från Hangö under senaste

åren träffat allor regelbundet häckande på klackarna utanför

nämnda stad.

Äfven i Onega lär allan ha häckat. Kessler fann där i

norra delen af sjön fågeln häckande och äfven nykläckta

ungar i juli.

Några anmärkningar i anledning af ofvannämnda uppgif-

ter! Hvad först uppgiften om alfågelns häckning i Haapavesi

vidkommer, så måste den anses som ett misstag, åtminstone

enligt hvad undertecknad sista sommarn (1916) under en ex-

kursion till dessa trakter fick reda på. Misstaget hade syn-

barligen uppstått därigenom, att i nämnda trakt äfvensom i

några andra grannsocknar åsyftas med namnet »alli» (alfågelns

finska benämning) sjöorre (Oidemia nigra . Således finnas,

mig veterligen, inga säkra eller fullständiga uppgifter om få-

gelns iiäckning inne i landet.

Ofvan har ur litteraturen relaterats uppgifterna om alfå-

gelns häckning. Därtill kan jag ännu tillägga, att han häckat

i norra delen af Bottniska viken. Frågan om fågelns förekomst

i dessa trakter blir bäst belyst genom ett citat ur min tills-

vidare opublicerade progradu-skrift: »Hafstraktens fågelfauna

vid Uleåborg samt i Haukipudas' och Ijo socknar».

Om alfågelns förekomst sommartid i nämnda trakter heter

det där: »På samma sätt som i Finska viken har alfågeln

många gånger midt på sommarn blifvit träffad i norra delen

af Bottniska viken, till och med häckat där, fastän fågelns
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häckningsoit annars ligger långt borta på lappska fjällarna.

Ungefär år 1898 blef en skadskjuten fågel fångad i mynningen

af Hankipudas' älf. Ända från johannetiden år 1909 vistades

enligt berättelser af fiskare ungefär 10 allor å Ulkokrunni i

Ijo (65°20'). Två af fåglarna gingo i fiskarenas nät. Sagda

år, 7') \'äi" jag själf i tillfälle att konstatera nyss anförda med-

delanden och fann också där c:a 6 stycken af dessa fåglar.

''/g 1910 träffade jag 3 fåglar i Kyrönlahti vik i Hankipudas.

^^~^"/7 1912 blef en fågel träffad påSantapankki-skär och äfven

så ^^'n 1913 å Luojeletto-skär i Haukipudas (Y. Hellman).

Det är icke omöjligt, att det bo, som på sistnämnda skär vid

samma tillfälle blef funnet, tillhör denna art. Enligt en fiskare

har allan häckat på Maakrunni holme i (65°22' nord br.). Få-

gelns häckning här är ingen omöjlighet, när man tar i betrak-

tande, att han år 1910 häckade litet nordligare på Leipere-skär

i Simo (c:a 65°29' nord. br.). Jag träffade nämligen här, den

2 juni, bland ägg, som fiskarena samlat för att äta, tre stycken

alfågelägg. Boet, som jag senare var i tillfälle att se, befann

sig på detta skär, som nästan saknade all växtlighet, mellan

stora stenar vid en stock. Kring detta och äfven det närbe-

lägna skäret, Härkönen, vistades flera alfågelpar. En hona,

som hade råkat i nätet, hade ett fullkomligt utveckladt men

ännu mjukskaligt ägg i äggledaren .

Dessutom må nämnas, att från mellersta och östra delen

af Norra Finland, från ett område som ligger mellan Kuusamo,

Pudasjärvi och Puolanka (65° 57' — 64° 50' nord. br.), finnas

några uppgifter, icke blott om alfågelns förekomst sommartid

därstädes, utan äfven om ett par direkta häckningsfall. Då

likväl de flesta af dessa uppgifter erhållits af personer, som

icke äro fackmän, och enär mina egna observationer icke kun-

nat styrka uppgifterna om dessa fynd, måste jag tillsvidare

åsidosätta dem för att i framtiden underkasta dem närmare

granskning.

Lika svårt, som det är att bedöma om andra, enligt littera-

turen under sommarn i olika trakter af Finland anträffade al-
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fåglars betydelse i iiäckiiingsfrågan, lika omöjligt var det för

mig att få reda på livad de tvä hanars förekomst i den fågel-

rika sjön Ainalinjärvi i Haapavesi (64° 13' nord. br., 25° 25'

öst. fr. Greenv/.), som jag den ^*'/g såg, i detta hänseende be-

tydde. Tråkigt nog måste också här ett meddelande om få-

gelns häckning i den något öster om belägna Iso-Lapujärvi sjö

såsom osäkert förbigås.

Alfågeln har således långt borta från sitt egentliga häck-

ningsområde på de lappska fjällen häckat på flera afskilda

ställen. Nämligen i Onega, Ladoga, Finska viken och norra

delen af Bottniska viken, samt dessutom enligt osäkra upp-

gifter på två områden i Norra och Mellersta Österbotten. Om
en långvarigare häckning talar endast den nyaste notisen från

Hangötrakten. Det oaktadt måste man antaga, att så här

många enskilda häckningsfall på en och samma ort icke äro

några tillfälligheter, utan förorsakade af någon allmänt gällande

faktor. Yttrandet, att »något efterblifvet par har häckat», ger

oss icks tillfredsställande förklaring, hvarför just dessa trakter

varit lämpliga häckningsplatser för denna insjöfågel.

Efter istiden har alfågeln synbarligen en gång befolkat

hela Finland och Skandinavien, om icke hela området på en

gång, så åtminstone småningom. Att han först i senare tider

skulle invandrat till våra nutida fjäll, är föga troligt, när

det gäller en sådan cirkumpolär fågeln som denna. Från

dessa sina förra häckningsplatser har han sedan långsamt

dragit sig norrut, synbarligen undvikande ogynnsamma klima-

tiska förändringar. Väderleken har blifvit för varm och tvingat

honom att flytta undan till Lapplands högre belägna marker,

tills utvecklingen gått så långt eller, hvem vet, ännu längre, än

den nu i våra dagar är.

Från sådana trakter, där väderleken varit gynnsammare

för denna kalla länders fågel, har den dragit sig, så måste vi

föreställa oss saken, senare än från andra varmare, men kanske

nordligare orter mot norr, och där väderleken det tillåter och

andra hindrande omständigheter ej fmnas, där borde fågeln

ännu utanför sitt egentliga häckningsområde, teoretiskt tänkt,
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häcka. Å andra sidan borde i alla de trakter, där alfågeln

liäckai', Lapplands \'äderleksförliållanden råda. Hurudan är

väderleken i dessa afskilda häckningstrakter?

Ekman har i sin uppsats »Ett bidrag till Östersjökustens,

Gottlands och Ölands djurgeografi»' fäst uppmärksamheten vid

några subarktiska fåglars förekomst å ena sidan i de nordli-

gaste barrskogarna nedom arktiska zonen och å andra sidan

på Bottniska vikens och Östersjöns kuster. Dessa bägge om-

råden förena sig i norra eller mellersta Norrland. Södra ut-

bredningsgränsen för dessa fåglar faller icke tillsammans med

de varmaste sommarmånadernas (juni och juli) isotermer, utan

med ovannämnda månaders 4- 19° (juni) och + 20,3° (juli) me-

delmaximumkurvor. I detta tillfälle fördjupa vi oss icke när-

mare i detta fenomen, som förekommer också i en del af Fin-

lands subarktiska fåglars utbredning.

För att belysa ofvannämnda fenomen, icke blott vad de

subarktiska, men äfven de arktiska fåglar, som häckat ellei"

häcka i norra delen af Bottniska viken och äfven annorstädes,

beträffar, vände jag mig hösten 1915 till doktor Osk. E. Johans-

son i Meteorologiska Centralanstalten i Helsingfors med begä-

ran, att han skulle anskaffa mig de ursprungliga iakttagelser,

som vore nödvändiga för medelmaximumkurvor, ty inga fär-

diga funnos att tillgå. Vänligen har han själf räknat ut och

kartografiskt utsatt samt till mitt förfogande lämnat dessa

kurvoi", för hvilken vänlighet jag här får uttala mitt bästa tack.

Uppgifterna där stöda sig på dem öfver medeltemperaturen i

Atlas öfver Finland (reducerade till perioden 1886— 1905). För

att erhålla de dagliga medelextremerna har för vissa år (1908

— 1912) uträknats för c:a 35 orter (några i Sverige), huru

mycket dessa maxima afvika från medeltalet. Dessa afvikelser

hafva utsatts kartografiskt samt ur dessa afvikelsekartor och

dem i Atlas, de medföljande erhållit.

På den medföljande kartan äro framställda, utom al-

fågelns utbrednings sydgräns i Lappland, också en isoterm

och en medelmaximumkurva för juni samt samma linjer för

juli. De afskilda häckningsplatserna äro utmärkta med ett
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" Alfågelns utbr. sydgräns.

Isoterm. för juni.
» » juli.

Medelmaximumkurva för juni.
» " juli.

Enskild häckning.
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kors (De i Ladoga och Oiiega befintliga häckningsplatsernas

noggrannare läge är icke närmare kändt).

Sydgränsen för allans utbredning, som i brist på tillräck-

liga och noggranna uppgifter kan vara i någon mån osäker,

faller, såsom man från kartan kan iakttaga, ungefär tillsam-

mans med junimånadens + 9^ C. och julimånadens + 12° C.

isotermer. Lika låg temperatur råder också på ett litet om-

råde i norra delen af Bottniska viken, äfvensom i Ladoga.

Hvad temperaturen i Onega beträffar kunna vi icke gifva några

upplysningar, men att förhållandena där likna desamma i

Ladoga är troligt. 1 Finska viken äro däremot de lägsta be-

fintliga isotermerna, f 12° C. (juni) och + 16° C. (juli), betydligt

högre. Temperaturen vid dessa stora vattensamlingar är så-

ledes, såsom man ock kunde vänta, mycket lägre än i kring-

liggande trakterna och på ett jämförelsevis litet område i

midten, oafsedt Finska viken, likadan som på alfågelns häck-

ningsplatser i Lappland. Finska vikens temperatur däremot

är betydligt lägre. Dessutom måste vi fästa afseende vid, att

alla fyndorterna för alfågeln ligga utom + 12° och + 16°-kurvor.

Det är således tydligt, att medeltemperaturen under häcknings-

tiden på ifrågavarande afskilda häckningsplatser är betydligt

varmare, och att fenomenet icke kan på detta sätt förklaras.

Om vi granska medelmaximumkurvorna, så falla åter

+ 14,5° C. (juni)- och f 16° C. (juli)-kurvorna tillsammans med

alfågelns utbrednings sydgräns. Inom samma linjer ligger, om

vi gå till de sydligare områdena, hvad junikurvan beträffar,

Bottniska viken nästan längs sina kustlinjer. I Ladoga äro

förhållandena, oafsedt den låga syddelen, likadana; där är lika

»kallt». I Finska viken intränger 4 14,5°-kurvan något in i

vikens mynning, men annars ligger västdelen af den, eller alla

kända fyndorterna för alfågeln, inom + 16°-kurvan. Vid Hel-

singfors' latitud stiger medelmaximum-temperaturen ställvis

föga öfver + 15° C. (+ 15,2° och 15,3°), så att här är, såvida

siffrorna äro säkra, endast obetydligt »varmare» än på fjällen.

+ 17° C.-kurvan i juli omsluter betydligt mindre arealer af

ifrågavarande trakter, och förhållandena äro således i juli i
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detta hänseende betydligt >sämre», fastän åter betydligt ogynn-

sammare » än enligt isotermerna. I Finska viken insticker sig

den lägsta, + 19° C.-kurvan, något förbi Helsingfors' latitud.

Den största likheten i maximum-väderleksförhållandena

råder således icke under årets varmaste tid (juli) utan under

den egentliga häckningstiden (juni).

Af ofvanstående framgår sålunda, att med afseende på

medelmaximum väderleksförhållandena vid alfågelns

afskilda häckningsplatser nästanfullkomligt likna dem, som rada

i Lapplands fjälltrakter, och att äter, hvad medeltemperaturen

beträffar, en betydlig skillnad visar sig, fastän mycket mindre,

än mellan de kringliggande kusttrakterna och Lappland.

Det framgick också, att i alla trakter, hvars medelmaximum-

väderleksförhål/anden äro lika med dem i alfågelns egentliga

häckningsort i Lappland, där har han också häckat, men icke

annorstädes, frånsedt några osäkra uppgifter. Det ser således

ut, som om just denna omständighet i klimatiska förhållanden

möjliggjort för honom att häcka i dessa trakter.

Alfågeln flyttar om våren i stora skaror öfver Ladoga och

Onega till Hvita hafvet, i mindre skaror längs Bottniska viken

till Lappland och också öfverallt genom det inre af landet.

När icke blott de stora hafsvikarna, utan äfven de mindre

vattendragen duga till flyttningsvägar, så är det svårt att an-

taga, att han från Bottniska och Finska Viken samt i Ladoga

och Onega icke skulle kunnat hitta någon utgång och att han

därför skulle hafva måst stanna där och häcka. Detta med

desto större skäl, enär den vanliga, allmänt använda flyttnings-

vägen går just öfver dessa trakter. Att en fågel icke hittat

på en utgång, det har däremot synbarligen händt med några

andra högnordiska flyttfåglar. Såsom exempel kunna vi här

nämna alkekungen (Mergulas alle), som omkring år 1865 blef

träffad på Kattilankalla-skär i Haukipudas (35°6' nord. br.).

Att fågeln häckade där, därtill måste väl å andra sidan, såsom

en annan yttre faktor, lämpliga väderleksförhållanden ha bidra-

git. Så har saken icke förhållit sig med några andra ännu

högre i norden häckande flyttfåglar, som kommit vilse i Bott-



OM ALFAGHLNS OCH ANDRA ARKTISKA FÅGLARS IIÄCKNING 8 I

iiiska viken. Prutgåsen, att åter nämna ett exempel, liar tlere

gånger stannat i norra ändan af Bottniska viken öfver som-

maren. Våren 1910 förirrade sig en stor flock af dessa fåglar

hit, och undertecknad var i tillfälle att se deras rådlösa bete-

ende, medan de sökte sig utväg mot norr. Flocken måste för-

blifva i trakten af Uleåborg öfver sommarn, men fåglarna höllo

sig tillsammans i en skara, utan att skingra sig till par för

att häcka.

Hvad alfågeln beträffar, så är det vidare att märka, att

han i allmänhet icke bygger invid hafvet, där han annars till-

bringar en stor del af året. Nordens Fåglar säger därom

mycket bestämdt: »Han bygger aldrig bo vid hafvet, utan flyt-

tar, då häckningstiden inträffar, till insjöar». Här ha vi såle-

des framställt fall, då han häckat endast vid hafvet och

icke flyttat till närmaste insjöar. Bottniska och Finska vikens

ringa salthalt spelar troligen någon roll i denna företeelse.

Här ha vi framställt häckningsförhållandena blott för en

enda fågelart och med det samma ådagalagt, att klimatet i

Bottniska och Finska viken samt i Ladoga och troligen äfven

i Onega är lämpligt icke blott för subarktiska, meti också för

arktiska fåglar. Denna omständighet uppenbarar sig också i

många andra karakteristiska arktiska fåglars utbredning. Föl-

jande fåglar likna i sin utbredning mest alfågeln;

Turdus torquatus L.

Erithaciis siiecicus (L.).

Plectrophenax nivalls (L.).

Calcariiis lapponicas (L.).

Phalaropiis lobatiis (L.).

Totamis totaniis (L.).

Limicola pygmaea Lath.

Tringa temmincki Leisl.

Fiiligiila marila (L.).

Ofvan framställda fenomen förekommer icke ensamt i

fåglarnas, utan också i andra lägre gruppers djurgeografi. Utom

Levanders redan förut kända afhandling, har också stud. Y.

VuoRENTAUS ådagalagt ett liknande sakförhållande hos Norra

Fauna o. Flora 1917. Haft. 2. 6
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Österbottens kusttraktens insekter i ett föredrag, hållet våren

1915 i Societas pro Fauna et Flora Fennica-sällskapets möte.

Den utomordentligt stora betydelse för djurarternas utbred-

ning, som de klimatiska förhållandena hafva, är obestridlig. Vi vilja

ej heller förneka möjligheten af att hvad som i ofvanstående

uppsats framställts med afseende på alfågelns utbredning i

hufvudsak kan äga sin riktighet. Men i de flesta fall ligga

problemen nog ej så enkelt, att man för en så härdig djurform

som en simfågel kan dekretera, att dess utbredning står i di-

rekt beroende af temperaturens medelmaximum för en månad.

Förhållandena äro säkerligen vida mera komplicerade, och man

måste vara försiktig och undvika alltför schablonmässigt upp-

ställda regler. I en ofvan citerad uppsats af Lektor S. P. Ek-

man^ söker denne göra troligt, att vissa sjöfågelsarters utbred-

ning här i landet skulle bestämmas af temperaturens medel-

maxima (middagstemperaturen) för juni och juli.

För att få något djupare inblick i dessa förhållanden torde

det måhända vara lämpligt att taga kännedom om de ifråga-

varande fågelarternas utbredning såsom häckande äfven utan-

för våra landamären. En öfverblick häröfver ter sig då på

följande sätt, hvarvid den af Lektor Ekman följda ordningen

bibehålles.

Stjärtanden häckar bl. a. på Orkneyöarne, Shetland,

Hebriderna och i Skottland, men alla dessa platser ha utan

tvifvel en sval sommar. Däremot torde man näppeligen kunna

anse subarktiska förhållanden ens närmelsevis råda vid de

sjöar i Holstein, Mecklenburg, Oldenburg, Westfalen, Braun-

schweig, Hessen, Brandenburg, Schlesien o. s v., där stjärt-

anden också häckar^ och ännu mindre i Ungarn (i småsjöar

mellan Donau och Theiss, i Neusiedlersjön o. s. v.), Rhöne-

deltat och södra Spanien. Häremot kunna ju möjligen artens

häckningsplatser i Mähren, Bulgarien etc. vara så högt belägna,

^ Ymer 1909, lift. 2, p. 261—261.
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att somniarhettan där mildras. Stjärtänder ha vidare iaktta-

gits vid Fayum i slutet af april och vid Khartiim i juni, men

de ha ej påvisats häckande där. Likväl är det ett tecken på,

att de vuxna fåglarne ej äro så ömtåliga för värme.

Bergandens häckning på Orkneyöarne och Hebriderna

och i norra Skottland behöfver ej innebära något bevis mot

Lektor Ekmans hypotes, men berganden har äfven träffats

häckande i Tyskland t. ex. i Braunschweig och på Hiddensöe.

Viggen är däremot ingalunde lämplig för den ifrågasatta

bevisföringen. Den häckar öfver större delen af Storbritann-

nien med Irland (t. o. m. inne i London i Regents park), men

ej på Shetland. I Tyskland har den som häckfågel äfvenledes

mycket stor utbredning. I Bosnien och Herzegowina häckar

den årligen enl. Reiser. Den säges äfven häcka i Nordafrika,

Transkaukasien och södra Sibirien, hvarest det nog finnes

sommarvärme så det förslår.

Svärtan är såsom liäckfågel företrädesvis östlig och där-

för kunna ej några häckplatser från mellersta och västra Europa

uppgifvas, men i östra Europa häckar den åtminstone så långt

söderut som i Podolien.

Sa Is kräk en är också östlig, men äfven mera utprägladt

nordlig än någon af de föregående, och de få häckfynden i

Sverige är det rätt svårt att bygga några bevis på.

Storskraken häckar utanför Sverige ej blott i norra

Skottland, utan också i Danmark, i en stor del af Tyskland

söderut åtminstone till Schlesien, vidare vid vissa sjöar i

Schweiz och vid Bosniens vattendrag. Den finnes äfven kring

Volga och i Ural.

Den rödnäbbade tärnan» eller silfvertärnan häckar rundt-

om de brittiska kusterna ända till Scilly-öarne och på Irland,

där den är talrikare än den vanliga fisktärnan, ej blott vid

kusterna, utan äfven in i landet. Vid Tysklands kuster häckar

den äfvenledes allmänt.

Svart fl ake doppingen är utan tvifvel rätt nordlig till sin ut-

bredning och synes ej vara känd som häckfågel från kontinenten

men väl från Skottland. Det synes dock vara tämligen ovisst, om
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den är så säkert beroende af temperaturens medelmaximum i

juni—juli. Två af dess kända häckplatser här i landet, nämligen

Hjälstaviken och Tåkern, synas ej rätt väl i klimatiskt afseende

motsvara den framställda hypotesens kraf. Snarare torde det väl

vara lokalernas allmänna beskaffenhet, grunda vatten med starr-

vegetation och rikt lägre djurlif, som utgöra den förnämsta

dragningskraften.

På liknande sätt torde det nog äfven med afseende på

flertalet andra vattenfåglar vara en kombination af åtskilliga

olika yttre faktorer, som bestämma häckningsplatsen. Däribland

torde vattnets beskaffenhet (klart eller grumligt, grundt eller

djupt o. s. v.), tillgången på näring af lämpligt slag, passande

platser för boet, fred från fiender, när- eller frånvaro af andra

fågelarter bl. a. böra nämnas såsom sannolikt viktigare än en

eller annan grads temperaturskillnad i den ena eller andra

månadens medelmaximum.

Rörande några af de på sid. 81 uppräknade fågelarterna,

som i sin utbredning skulle likna alfågeln, må erinras om

några fakta. Ringtrasten häckar ej blott i Skottland utan äfven

i England ända ned till Cornwall samt på Irland; Phalaropus

lobatus ej blott på de skottska öarne utan äfven i västra Irland;

rödbenan (Totamis totanusj är häckfågel öfver hela Europa,

Medelhafsländerna samt från Mindre Asien till Ost-Sibirien.

E. L.



Kråkornas vanor att uppsöka gemen-
samma sofplatser.

Af E. L.

[[flOI] fpljipyipf: ektor Gottfrid Adlerz liar skrifvit till redak-

Ililllili(|||J^ tioneii af denna tidskrift och föreslagit, att ett

P^iiMlifiil ^"^''s^^ ^'" Litredning af detta fenomen borde

^^^^jl^iiiiiiiiiiiMiiiim^
åvägabringas därigenom, att meddelanden om

^^'v_j^^^=^g iakttagelser rörande denna sak infordrades

^^^^^^^^^É från alla delar af landet. På dylikt sätt skall

man måhända få klarhet i sakens innebörd och orsak.

Lektor Adlerz skrifver vidare: »Alla de år jag bott här-

uppe (i Sundsvall) har jag sett denna företeelse i mycket större

skala än på andra ställen, där jag vistats. Under senare hälf-

ten af sommaren och långt fram på hösten ses på e. m. om-

kring skymningstiden den ena kråkflocken efter den andra i

en storlek växlande från några få till några och 50 styra kosan

öfver staden och utåt Ahiö; men jag har ej kommit att taga

reda på deras slutliga destinationsort. Enligt en uppgift skulle

de hamna på den i Alnösundet liggande Tjufholmen. Det ser

emellertid ut, som om hela landskapets kråkor hvarje dag skulle

göra denna resa för att nästa morgon före soluppgången flyga

in åt landet igen, likaså flockvis.

En dag för icke länge sedan ^ gjorde jag mig mödan att

räkna de kråkflockar, som jag såg passera, och kom till nära

tusen kråkor. Men säkert hade åtskilliga passerat, innan jag

började räkningen.

Hvaraf denna vana? Är det mården de äro rädda för?»

' Brefvet är skrifvet i slutet af november.
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Så långt Lektor Adlerz' skrifvelse. Ett liknande fenomen

finnes omtaladt i årgången för 1915 af denna tidskrift (sid. 25).

Hr Bertil Hanström skrifver där: »Ölands- resp. Smålands-

kråkorna ha den egenheten, att de under hösten och vintern

livarje kväll strax före solnedgången styra färden öfver Kalmar-

sund till Öland för att söka nattkvarter i de midt emot staden

liggande dungarne och nästa morgon företaga återfärden >.

Vid Riksmuseum kan man på liknande sätt om kvällarne

se kråkorna sträcka ostvart i riktning mot Lidingön.

Alla dessa tre fall ha den likheten sinsemellan, att krå-

korna företaga sitt aftonsträck till sofplatsen från fastlandet

och öfver vatten till någon ö. Det ligger därför nära till hands

att uppställa den hypotesen, att orsaken skulle kunna vara

någon nedärfd vana att söka ett sofställe, som var tryggadt

mot anfall af något landrofdjur. Men för att den fruktade

fienden skulle kunna vara farlig för kråkorna på nattkvisten

måste den ju ha förmågan att klätta i träd och i sådant fall

blir ju mården den enda, som kan komma ifråga. Emellertid

om detta antagande är riktigt, är dock den ifrågavarande vanan

särdeles märklig, ity att synnerligen många kråkgenerationer

måste ha lefvat och dött sedan den tid, då mården var allmän

nog i dessa trakter för att kunna utgöra en allvarlig fara för

kråkornas nattkvarter.

Huru än må förhålla sig härmed, skulle det vara af in-

tresse att få underrättelse från olika delar af landet om lik-

nande iakttagelser som de ofvan nämnda. Måhända kan där-

igenom uppslag gifvas till andra och bättre förklaringsgrunder

än den ofvan framställda, Tidskriftens redaktion mottager

alltså med nöje meddelanden rörande ofvan omhandlade ämne.



Beskrifning öfver en egendomligt färgad
fasantupp.

Af

Alfred Lindquist.

Jiider innevarande vinter erhöll jag bland en

,1^ sändning fåglar från Skåne äfven en fasantupp

'(Phasianus colcliicus X Ph. torquatus), som

till färgen afviker från de vanliga tupparna af

nämnda bastard. Enär afvikelsen i grund-

^l^^r^diärgen, ty det är egentligen endast denna det

gäller, är ganska afsevärd, och jag för öfrigt ej sett något dy-

likt fall relateradt, har jag ansett mig böra omnämna det-

samma.

Fågeln i fråga är kläckt och uppfödd i ett fasaneri i

Skåne och uppstoppades af mig i januari år 1916. Enligt de

knapphändiga upplysningar jag lyckats inhämta om densamme,

innan den tillsändes mig, var fågeln, som är född 1915, under

sin uppväxt »nästan hvit», men har denna färg under fågelns

tillväxt så småningom mörknat, så att fågeln, när den kom

mig tillhanda, gör intryck af att vara sandfärgad (isabellfärgad),

men med bibehållen svart mönsterteckning.

Efter dessa inledande anmärkningar går jag nu att när-

mare beskrifva den nämnda fasantuppens färg. Hufvudet och

öfre delen af halsen äro normalt färgade, således metallglän-

sande blågröna. Hjässan, som stöter i brunt, är fläckad af

gulhvitt. Den hvita halsringen antydd af endast några få hvita

fläckar. Nedre delen af halsen, bröstet, sidorna och ryggen

isabellfärgade, men för öfrigt försedda med den vanliga svarta

mönsterteckningen. Bakryggen fläckad af hvitgult, rödbrunt

och svart. Den metallgröna färgen å denna del endast föga
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utvecklad. Liknande är förhållandet på den svarta buken.

De långa vingtäckarna äro brungrå med rödbruna kanter.

Hand- och armpennor gråbruna. De förra med ljusare fläckar,

de senare med ljusare kanter. Stjärtpennorna äro grågula med

rödbrunt utfan, men för öfrigt med normal, svart teckning. De

långa öfre stjärttäckarna äro brungrå.

Enär ögonen vid fågelns ankomst redan förändrat färg,

kan jag ej bestämdt yttra mig om denna, men efter allt att

döma hade iris varit normalt färgad. Näbben var gulhvit och

fötter och klor ljusa, ej svarta såsom hos normalt färgade

tuppar.

Såsom framgår af ofvanstående, skiljer sig den beskrifna

tuppens färg från en normalt färgad fågels, hufvudsakligen ge-

nom frånvaro af alla koppar- och violettglänsande rödbruna

och brungula färger, hvilka hos den beskrifna äro sandfärgade

(isabellfärgade), samt genom att benen och klorna äro ljusa,

ej mörkbruna.

Sannolikt har väl fågeln under uppväxten befunnit sig i

något svaghetstillstånd och härunder företett hel eller partiell

albinism, varit »nästan hvit», men har denna albinism under

fågelns tillväxt och med tilltagande krafter så småningom

gifvit vika. Pigmentet har börjat utvecklas, och redan efter

första ruggningen har fågeln erhållit den omnämnda isabell-

färgen. Troligt är väl därför, att om fågeln fått lefva och

vidare utveckla sig, han slutligen kommit att anlägga den nor-

malt färgade tuppens dräkt. För detta antagande talar äfven

det förhållandet, att fågeln å nedre delen af framhalsen, när-

mast det normalt färgade hufvudet och öfverhalsen, redan efter

första ruggningen erhållit en brungul färgton, som förtonar sig

ned åt kräftrakten.

Äfven från Borgholmstrakten har jag hört omtalas >grå»

fasaner, hvilka här gå under namn af »silfverfasaner
,
men då

jag ej varit i tillfälle att se dessa, kan jag ej yttra mig om

deras utseende. Emellertid tyder detta förhållande på att miss-

färgade fasaner äfven förekomma i fullkomligt fritt lefvande

tillstånd.



Smärre meddelanden.

Några ornitologiska meddelanden från norra Kalmar län.

Acdoii hisiinia (näktergalen). Denna präktiga sångfågel synes,

glädjande att iakttaga, så småningom draga sig längre norrut eller

åtminstone uppsöka passande lokaler inuti landet i jämbredd med
sitt egentliga häckningsområde. Enligt uppgift af kyrkoherde Sve-

NONi iakttogs IQI2 för första gången ett näktergalspar \id sjön

Krön i S. Vi socken. Påföljande år ankommo fåglarna till samma
plats, och troligt äi, att de även häckade, om de fingo vara i fred

för nyfikna människor. Lokalen ifråga erbjuder just passande häck-

plats för näktergalen.

Enb'gt annan uppgift observerades en sjungande näktergal vid

Högebro kvarn i Hessleby socken midsommartid 19 15, men försvann

snart därifrån, enär fågelns säng lockade skaror af nyfikna männi-

skor, som genom sin närgångenhet skrämde den.

Ciiuliis cindus (strömstaren). Är en regelbunden vintergäst vid

åar och sjöar. Sommaren 19 14 iakttogs vid flera tillfällen ett par

strömstarar, som uppehöUo sig vid en kvarn i Silfverån i Rums-
kulla socken. Troligt är, att de äfven häckade.

Tiirdus visciuorus (dubbeltrasten). Sparsamt förekommande häck-

fågel. Ett bo med 4 nylagda ägg "^^j^ 1913- Enstaka individer

öfvervintra, hvilka då synas lifnära sig af enbär.

Laiiius excubitor (vårfågeln). Sällsynt. Endast tre gånger iakt-

tagen höst- och vintertid i Rumskulla.

L. colliirio (vanliga törnskatan). Var i min barndom en ej så

sällsynt fågel i Rumskulla, men ses numera högst sällan. 191 5 ob-

serverades ett par, som väl troligen häckade.

Riparia riftaria (backsvalan). En gäng iakttagen vid Rumsjön
i S. Vi socken i midten af juni 1913. Troligt är, att den där

blickade under sommaren.
Plectrophenax nivalis (snösparfven). Är i regel en ganska säll-

synt vintergäst. Vintern 1915— 16 observerades en större flock ])ä

ett 30-tal st., eljest äro blott enstaka individer sedda.

Carduelis cardiielis (steglitsen). Förekommer vintertid mycket

sällsynt, hvilket torde bero på brist af kardborrar och tistlar.

Corvus corax (korpen). Enstaka individer synas dä och då

höst och vår.

C. fnigilegus (räkan). En individ sågs vid flera tillfällen i en

större kråkflock under eftersommaren 191 6. Eljest ej iakttagen i

Rumskulla.
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Ampelis ,i;an7/li/s (sidensvansen). Saknas i regel ej vintertid,

då större och mindre flockar iakttagas. Hösten 1Q13 ankommo
fåglarna redan i början af oktober i stora flockar, och så sent som
den 5 maj påföljande år sågs en flock ])å v;il ett 5c-tal individer

\id Grönsved i norra Rumskulla.

Bi(h(> buho (bergufven). Ett ex. sköts 191 5 på Venzelholms
ägor i Rumskulla och äges af inspektor Ernst Nilsson. Förr Aar

denna ståtliga roffägel ej så sällsynt i dessa trakter som nu för tiden.

Tetrastes bouasia (järpen). Numera mycket sällsynt.

Charadrius apricariiis (ljungpiparen). Ses någon gäng under
flyttningen.

VaneUiis cristatus (vipan). Enstaka individer synas någon gång
under flyttningen. Ett och annat par häcka äfven.

Ciconia eiconia (hvit stork). Häckade enligt up|)gift för 35 ä

40 år sedan i en tall ])å N. Kvills kronopark i Rumskulla. De två

ungarna togos och uppföddes.

Fulica atra (sothönan). Har under de senaste åren börjat häcka
i Svartsjön i Hessleby socken.

Mergiis serrator (småskraken). En kull med halfväxta ungar

observerad i Sjösbosjön i Rumskulla ^''o 19 16. Förut ej iakttagen.

Rumskulla i jan. 1917.

E. ]] 'elarider.

Blåkråka iakttagen i Östergötland.

I september förra året iakttog en af mina kamrater 4 för ho-

nom okända fåglar i en björk i > Hultet» (Veta s:n). För att få

reda på arten sköt han en, och det befanns, att fåglarna voro blå-

kråkor. Då dessa ju äro ytterst sällsynta i Östergötland, kan kanske
fyndet vara af intresse för Fauna och Flora.

Dessutom ber jag få meddela, att föregående af mig insända

iakttagelser äro gjorda i J'eta (ej Vreta) s:n.

Ake HallcDider.

Modegalenskapen hotar att ntrota kondorerna!

Den amerikanske ornithologen Frank Chapman omtalar i tid-

skriften »Bird-Lore», att han under en resa i Mendoza i Argentina
nyligen sammanträffat med en man, som i de argentinska Anderna
dödat 16,000 kondorer för att sälja fjädrarne till modisterna i Paris.

Före kriget fick han 20 dollars för ving- och stjärtpennorna af en
kondor, nu endast 10, hvilket han tyckte var för litet. Emellertid
är denna ståtliga fågel redan så illa åtgången, att ett återupptagande
af förföljelsen vore liktydligt med dess utrotande. Kondorjägaren
bemäktigade sig sitt byte mestadels med tillhjälp af en nätfälla, som
ordnades kring en död häst, och som afgillrades af jägaren frän

hans gömställe medelst en järntråd. Han väntade tålmodigt tills alla
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faglarne hunnit inom nätet, och det lyckades honom ofta att få ett

stort antal pä en gång. Det högsta var 64. Mänga hade han
också skjutit, ända till 114 pä en dag, då det ännu \ar godt om
kondorer. Men den tiden är nu förbi. Pä samma gång mä erinras

om, att de mänga gamla sägnerna om kondorens farlighet till största

delen kunna hänvisas till mytens område. Kondoren är liksom an-

dra gamar hufvudsakligen asfågel och ett naturens renhällningshjcjii

trots sin storlek och sin kraft.

Några lapska djurnanin

antecknade i Karesuando af

näget transskriberade till det

Wikll'nd; c == ts: c = fsc/i; s

Älgen: St/rrra.

Björnen: Bierdiia.

Järfven: Gcefke.

Lon : Albas.

Vargen: Navdde.

Röda Räfven : Rieban.

Hvitu Räfven: N^jalla.

Hermelinen: Biioida.

Bäfvern: ATajanCr).

Hai'en : Njoaiiiniel.

Lemmeln : Godde-sapixn.

Kråkan : Micra-o^arja.

Korpen : Garja.
Skatan : Skire.

Sn ö spa r f\-en : Bidiiio

.

Strömstaren : Gnoikka-cicas.

Hussvalan: Beskiih.

I.adusvalan : Is-beskttS (r).

Backsvalan : Dierfa-bcskus.

Göken: Giekka.

Fjällugglan: Skiiolffi-.

Jordugglan : Igja-loddc.

Lappu ggl an : Lodde-sorn- Q)

.

hr. Bo Witt-Strö.mer och därefter be-

norsklapska skriftspråket af prof. K. B.

= scJi; 1^
=--

;/i,''.

Jaktfalken: Loddc-falk.

Kungsörnen: Goaskciii.

Fjällvräken: Boaiiiiatt.

Tjädern : Bicccc-loddc.

Dal ripa n : Rievsak.

Fjällripan: Giron.

Fjällpij^aren: Lajhol.

Ljungpipan : Spicos.

Spofven : Gttskastak.

Beckasinen : Afcekastak.

Brushanen : Bavgj^v.

Tranan: »Dawiet, Skosas/s» beror

tydligen på missförstånd; davck

är Colymbus arcticus; »Sko-

sasls» = ?

Krickan: Suorsso.

A 1 fäge 1 n : Ha i^ ra

.

Sjöorren: Njirrggo.

Skraken: Goalssc.

Sångsvanen: Njiikra.

Fjällgåsen: i^uonja.

Lommen: Gakkiir.

Gömmer mården ägg till vinterförråd?

Under ett samtal med skogvaktaren Vesterman, Knutby, med-
delade denne, att han upprepade gånger, då han vintertid gått på
mårdspår, funnit att mården gräft upp tjäderägg och förtärt dem.
Äfven då det varit djup snö har mården haft känning af äggen och
gräft upp dem. Förste Hofjägmästaren E. von Eckermann har äfven-

ledes omtalat, att han gjort samma iakttagelser under mårdjakt pä
sparsnö. Det synes alltså sannolikt, att det är en vana hos mår-
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darne att gömma ägg för framtida behof. Att skämda ägg gärna

förtäras af vissa rofdjur är välbekant. Sä t. ex. anses ett skämdt

hönsägg vara ett godt bete i fällor för skunk och opossum i Nord-

amerika och att en mungos gärna äter skämda ägg omtalas på an-

nat ställe (hft. i) i denna tidskrift. Det intressanta i ofvanstående

meddelande ligger emellertid däri, att mården tillsynes har gömt
äggen under våren och återfinner dem nästa vinter. Ytterligare

iakttagelser rörande denna sak äro af intresse.

Märkt hafsörn.

K. L.

Den II juli 1916 märkte jag norr om Kiruna med en jäg-

mästareknapp i ena foten en bounge af hafsörn. Skulle den för-

olyckas vore af intresse att få meddelande.

Gällivare den 9 nov. 19 16. Siiiic Hederströiii.

Obs. För märkning af fåglar tillhandahåller Riksmuseum (adr.

]'c1c,iskapsakadei)iiefi) åt intresserade ])ersoner niunrerade aluminium-

ringar att fästa om tarsen. Ringmärkning af fåglar j)å detta sätt

har äfven hos oss pågått i flera år såsom ju också i denna tid-

skrift omtalats. d j

Ovanlig blomningstid för Pulsatilla vulgaris och Anemone
nemorosa.

Som en sällsynthet kan nämnas att i början af sept. förra året

påträffades å den s. k. Runåsen i närheten af N. Sandsjö kyrka

(Jönköpings län) ett l)lommande stånd af FiilsatiUa vulgaris, hvars

blomningstid eljest som bekant äger rum under våren och försom-

maren.
Ännu märkligare är ett fynd af Ancnionc iicinorosa i full blom-

ning så sent som i nov. laktagelsen gjordes i Tångeråsa socken,

Väster-Nerike, för några år sedan.

Företeelsen är ju ej enastående inom växtvärlden, ty stundom
synas i tidningspressen meddelanden om t. ex. sent blommande
äppelträd.

Rumskulla i jan. 191 7. E- Welaiukr.

Kungsfiskaren

torde numera glädjande att omtala vara att påräkna såsom kon-

stant häckfågel på flera ställen inom såväl Södermanland som
Östergötland och troligen äfven på några andra ställen att döma
efter meddelanden från flera af denna tidskrifts vänner. Att när-

mare uppgifva lokalerna torde för fågelns egen skull ännu ej vara

rädligt, då den i dylikt fall lätt kunde falla ofter för klåfingrighet.

Red.
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Tofslärkan

utvidgar mer och mer sitt område i Sverige. I Linköping ha (en-

ligt stud. Åke H.^llander) flera exemplar i är öfvervintrat och i

Vara köping ha tvenne tofslärkor sedan dec. 1916 uppehållit sig

(enligt kamrer Elis Erlandsson). Äfven i Göteborg ha de öfver-

vintrat (G. Kihlén).

Denna fågelart är mycket stationär och om den tagit sig uppe-

hållsort pä något ställe, är det sannolikt, att den där kommer att

stanna och fortplanta sig, om förhållandena det tillåta. Ofta bru-

kar den hålla till på bangårdar och järnvägsbankar och t. o. m.
häcka invid syllarna. Den kallas därför i Skåne stundom på skämt
»järnvägslärka».

E. L.



Litteratur.

Gustaf Lind och Nils de Verdier: J'dj-a mcditinalväxtcr-

Stockholm, M. Bergvalls förlag, ig 17. Pris 1,50 kr.

För att främja odlingen och insamlingen af medicinalväxter

har denna bok tillkommit. Det lämnas därför beskrifning på ej

mindre än 48 olika slag af dylika växter jämte underrättelse om,

huru de skola samlas, odlas och skördas. Till yttermera visso

belyses detta genom väl utförda (af Theres och Sven Ekblom)
färgplanscher, som framställa såväl växten som den däraf gjorda

drogen. Mera kan ej fordras i tydlighet. Växterna omtalas i

namnens bokstafsordning och därvid ha riktigt nog de namn valts,

som äro gängse och kända, antingen allmänt i talspråket eller

åtminstone i de trakter, där ifrågavarande växt företrädesvis växer.

Detta är naturligtvis det bästa, ty om ett användt svenskt namn
finnes, tjänar det bara till förvirring att söka ersätta detta med
något annat, gjordt efter viss schablon. Men emedan många
växter redan gå under flera namn, finnas åfven dessa anförda till

ledning både under hvarje växt och i register. Det lämnas vidare

upplysning för hvarje växt om förekomst, utseende, skörd och

torkningsresultut, allt så instruktivt som kan begäras. Det är där-

för att hoppas, att ändamålet med boken skall kunna vinnas, ty

nog är det lindrigast sagdt egendomligt, att vi skola behöfva im-

portera t ex. maskrosrötter, då väl sannolikt Upland allena skulle

kunna med lätthet tillgodose världsbehofvet af denna drog. Blad

af mjölon och vattenklöfver, blommor af rölleka, kamomill och

lind m. m. torde väl ej heller saknas. Alldeles oafsedt det prak-

tiska syftet är boken väl värd att köpas till det fenomenalt billiga

priset för de vackra planschernas skull.

E. L.

Einar Naumann: Fotografering utan kamera och plåtar, Lund,

C. W. K. Gleerups förlag, 19 17. Pris 1,25.

Såsom titeln angiver, lämnar förf. meddelande om, huru man
skall kunna skaffa sig fotografiska bilder utan kamera och plåtar.

Särskildt för en del tunnare föremål såsom blad och dylikt låter

den af förf. beskrifna ganska enkla metoden använda sig med
tillfredsställande resultat. I synnerhet torde sålunda botanister

kunna hafva nytta af att taga kännedom härom, men äfven i en
del andra fall torde samma metod kunna tillämpas. Förf. illustre-
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rar sin framställning- med rei)r()(luktioner at pä ofvanniimndu siitt

framställda fotografiska iMlder, sä ntt läsaren själf kan öfvert} ga

sig om dess värde.

Svo/ska Fållor af M. och W. nom \\'R1GHT med text af l'r(j-

fessor Einar Lönnberg. Ivar Baarsens förlag, Stockholm 191 7.

Hft. I.

Profhäftet af det bebådade och af alla vänner af vår fägel-

fauna med glädje motsedda arbetet »Svenska Fåglar efter naturen

och pä sten ritade af M. och W. Wright» har nu utkommit.

Enligt subskriptionsanmälan kommer detta verk att omfatta dels

re|)roduktioner af fågelbilderna i dessa konstnärers originalarbete

med ofvanstäende namn och dessutom af deras förut ej reprodu-

cerade 44 dylika, hvilka förvaras i K. Vetenskapsakademien. Af
\V. v. W:s hand finnas dessutom några i den af honom illustre-

rade gamla Tidskrift för Jägare och Naturforskare» samt en del i

Nilssons »Illuminerade Figurer», men dessa arbeten äro sädana rari-

teter i biblioteken, att antagligen endast ett fätal af vår tids för

våra bevingade vänner intresserade haft tillgång att se andra prof

])ä dessa bröders mästarehänder än de få bilder som äro återgifna

i några häften af Sv. Jägarförbundets Nya Tidskrift, hvilka i de

tiesta fall mycket höja sig öfver de öfriga i denna tidskrift före-

kommande. Kännaren frapperas såväl af dessas kar;ikteristiska

naturliga ställningar som af det läckra och i detalj naturtrogna

återgifvandet af teckning och färger. Kan man se något vackrare

än M. v. W:s Rackelhane eller den pietetsfulla behandling som W.
v. W. låtit de brokiga yngre hanarna af några dykänder (Viggen,

Svärtan, Berganden och Småskraken) komma till del. Att någon

af originalbilderna ej häller mättet med afseende på färgerna beror

på att till följd af brist på tid färgläggningen af dessa måst anför-

tros åt mindre kompetenta personer. Dem konstnärerna själfva

slutarbetat äro i de flesta fall vetenskapligt mönstergilla. Enligt

subskriptionsanmälan kommer i detta nya arbete dessa felaktigheter

att blifva afhjälpta, hvarjämte genom användning af den utmärkta

offsetmetoden, trycket blir mjukare och originalens fina detaljer

ännu mera framträdande. Af i)rofhäftets 4 förträffliga afbildningar

tager enligt undertecknads åsikt Sulan priset och framstår som
typen för en förstklassig fågelbild.

Vi hafva ju under utgifvande den nya upplagan af »Nordens

Fåglar» med Gyllings planscher. Dessa äro tydligen i flertalet fall

mera afsedda att gifva ögonblicksbilder af fågelns uppträdande i

sin miljö än att strängt nagelfaras af den vetenskapliga forskar-

blicken. Genom det olika sätt, på hvilket fåglarna i dessa båda
under utgifning varande arbeten framställas, komma de, långt ifrån

att konkurrera med, tvärtom att komplettera hvarandra. Klir detta

händelsen med bilderna, så torde det ännu mer blifva förhällandet

med texterna. I »Nordens Fåglar» är dess hufvudvikt lagd på
systematiseringen, beskrifningen af dräkterna och fågelns utbred-

ning, i det nya arbetet, till hvilket prof. Lönnberg skrifver en
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populär text omfattande hela vår fågelfauna, kommer mest alt be-

handlas fågelns lefnadssätt och vanor; och blifva de kommande
framställningarne lika underhållande och utförliga som profhäftets

inonografier öfver Korpen och Kråkan — med kännedom om för-

fattaren bör man därom kunna vara förvissad — så få vi vid

sidan af »Nordens Fåglar» i »Svenska Fåglar? ett svenskt ornitho-

logiskt verk som väl försvarar sin plats bland den ornithologiska

h'tteraturens bästa alster. Priset för hela detta verk 150 kr. eller

3 kr. pr häfte är i förhållande till de stora kostnaderna för ut-

gifvandet under vår tids höga bokpriser synnerligen blygsamt och
bör därför ej verka afskräckande.

H. Nyqvist.

Faunistiska studieäinnen för sommaren.

/ dcivia tidskrift for igi2 sid. go omtalas åtskilliga faunistiska

spörs7)iål, som ä?mu vätita på sin lösning, men som, om de upptagas

till besvarande zinder sommarferierna, kunna vara både till nytta oeh

nöje. Utom dessa ämnen Jinnas många andra, tv vår svenska fauna

är ännu på långt när ej tillfyllest känd. Det senaste årets egendom-

liga oeh ogynnsamma väderleksförJiållanden Jia sannolik gifvit anled-

ning till olikheter i faunans sammansättning, oeh en del förändringar

synas ha pågått i flera år, åtminstone i vissa trakter. Hur är det

t. ex. nu med törnskatansförekomst och med kornknarreus. En mängd

rent biologiska frågor vänta oekså på utredning.

Red.
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FISKKROK, METSPÖN

FISKREDSKAP
TRADE MARK.

Under åren 1900—1910 har fabriken erhållit 6 >'Granii

Prixo, hvilket bekräftar den öfverlugsna kvaliteten

af de varor, som fabriken tillver!:ar.

N:0 7249 "TIT-BIT"
(liten storlek)

Detta drag saknar fenor, den kringsvängande (ro-

terande) rörelsen åstadkommes genom en böjning af

stjärten, draget är försedt med aftagbara trekrokar,

kan användas med endast en trekrok vid stjärten, men
äfven lika bra med trekrok äfven å båda sidor.

Frånvaron af alla lindningar gör draget mycket
varaktigt.

Draget spinner mycket fort, svänger omkring cent-

rumstången och är ett oemotståndligt lockbete.

Tillverkas i 3 storlekar, små, medel- och stora,

passande för laxöring, lax och gädda.

Hufvudagenter

:

PAUL BERGHAUS & C:o, Göteborg.
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EKMANS NICKELPLÄTERADE KULOR!

A.-B. Skytteföreningarnas Vapenaffär
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Riks 59 94, Allm. 7515 Telegr.=adr.: »VAPEN»
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Flyttfågelsobservationer vid svenska fyrar.

Af

Hialinar Rendahl.

)Z^y:^ ^Ijljjj^^ ^^ .^^ ^j^ tämligen bekant sak, att intressanta

r" _ ... /^' iakttagelser öfver fåglarnas flyttningar ofta

i"" -.''^•; '.PP"^; kunna göras vid fyrarna. Då dessa meren-

jgÉÉHHMjijl^lgJlI dels ligga på skarpt framspringande partier

^^^^~~^^^m af kusten, i yttersta hafsbandet eller t. o. m.

^^^^^^i^S^^T^ på öar afsevärdt långt ut till hafs, komma de

ej sällan i passagen för skaror af flyttande fåglar, som längs

kusterna söka sig väg till eller från sina boplatser. Många

gånger, särskildt vid väderlek, som är hindersam för flyttnin-

gens fortskridande, söka dessa främlingar skydd och hvila på

dylikt belägna platser, eller, hvad ännu vanligare är, lockas de

under nattligt sträck af det blänkande ljuset från fyren och

störta med våldsam kraft mot laterninens glasrutor, där man

sedan på morgonen finner åtskilliga döda exemplar af de arter,

som under natten kringsvärmat eller dragit förbi fyren.

Att man genom detta förhållande kunde vinna ökad kun-

skap om de fåglar, hvilka hafva sina flyttningsvägar förbi fy-

rarna och om tiderna för deras flyttningar, har sedan åtskillig

tid varit ej blott kändt utan äfven utnyttjadt af utländska ornito-

loger på flera håll. Jag vill endast i förbigående nämna ob-

servationerna på Helgoland, ön i Nordsjön, som under flytt-

ningssäsongerna passeras af otaliga fågelskaror. Här obser-

verade redan Gätke på sin tid; under de senaste åren, d. v. s.

närmast före kriget, återupptogos iakttagelserna där med ökad

Fauna o. Flora 1917. Haft. 3. 7
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vetenskaplig precision af assistenten vid kgl. preussiska biolo-

giska anstalten på Helgoland, d:r Hugo Weigold, ett arbete,

som ledde till många intressanta resultat och tyvärr af nöd-

vändigheternas makt alltför snart blef afbrutet. Äfven andra

tyska fyrar lämnade material till dessa studier. I detta sam-

manhang förtjäna också de utmärkta observationerna vid Vo-

gelwarte Rossitten på Kuhrische Nehrung att ihågkommas. I

England har man redan länge begagnat sig af den kunskap,

som på denna väg står att vinna, och i Danmark äro fyrmäs-

tarna tjänsteenligt förpliktigade att tillvarataga och insända

hufvud, vinge och fot af hvarje störtad fågel. Detta blott som

ett par exempel, tillräckliga att visa, att vi, innan kriget lade

sin förlamande hand öfver Europa, voro ganska väl rustade att

angripa flyttningsproblemet i den mån detta låter sig göra ge-

nom studiet af de längs kusterna dragande fåglarna. Och vi

måste hoppas, att den dag ej skall vara för aflägsen, då det

internationella forskningsarbetet åter i fred skall kunna ut-

vecklas.

Vi skola nu ett ögonblick betrakta, hvilka upplysningar vi

kunna afvinna vid fyrarna och liknande orter anställda iaktta-

gelser, och huru dessa sistnämnda lämpligast böra utföras.

Den sedan gammalt vanligaste metoden att studera fåg-

larnas flyttningar är att insamla anteckningar angående olika

arters första ankomstdag till skilda orter. På detta sätt kunna

vi också, i synnerhet om vissa förutsättningar beträffande dessa

orters antal och observationernas exakthet fyllas, få synner-

ligen värdefullt material till belysande af en del sidor af flytt-

ningarnas förlopp. Erhålla vi nämligen tillräckligt mångårigt

material, för att sätta oss istånd att fastslå respektive fågel-

arters medelankomstdag till dessa orter, blir det en ganska

enkel sak att kartografiskt framställa såväl geografiskt som

temporärt dessa fågelarters successiva fördelning vid ankoms-

ten öfver det undersökta landområdet. Och jämförelsen med

de olika årsmaterialen låter oss å andra sidan få en inblick i

den variation det funna normalförloppet kan undergå samt gif-

ver oss möjlighet att vid jämförelse med meteorologiska kart-
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bilder utfinna de faktorer, som positivt eller negativt påverka

flyttningarna Likväl kunna de sålunda insamlade iakttagelserna

icke ensamma belysa flyttningsförhållandena. Då vi med deras

lijälp vilja rekonstruera flyttningsbilden för ett år eller en serie

af år är det endast genom sammanställningen af uppgifterna

tVån en mångfald punkter, som vi kunna sluta oss till den tid-

rymd inom hvilken ankomsten skedde, och variationen afflytt-

ningens styrka inom denna tidrymd, i det vi som utgångspunkt

antaga att ökandet af ankomstdata inom en vis period betyder

starkare flyttningsintensitet och minskandet däraf motsatsen.

Fig. 1 illustrerar denna sak gällande starens ankomst i Sverige

under 1914 och 1915. I horisontell led är ankomsttiden afsatt i

femdagarsperioder i vertikal led antalet antecknade ankomster.

Fig. 1. Staren (Sturmis viilgarisl Arikomstdata i femdagars-

perioder (pentaderj.

. 11
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stå likväl frågor, som iakttagelserna af den första ankomsten

ej ensamt kunna lösa, äfven om vi med afseende på exakthet

kunna få dem aldrig så tillfreds-

ställande.

Och just här kunna vi hjäl-

pas af observationer vid fyrarna.

Hvari ligger då skillnaden mellan

de vid dessa gjorda antecknin-

garna och dem inifrån landet?

Jo, framför allt däri, att vi aldrig

inne i landet kunna iakttaga ge-

nomflyttningen. Vi se när den

första fågeln eller fågelskocken

ankommer till en viss ort, vi få

ett ankomstdatum, men vi veta

hvarken om genomflyttande fåg-

lar draga fram öfver orten, kan-

ske till och med rasta där, eller

med hvilken intensitetsvariation

en dylik genomflyttning sker. Ett

\/n \^-^~xj n fS exempel. Till Uddevalla kom 1914

den första staren den 1 1 mars.

Med detta veta vi ej huruvida

öfver Bohuslän någon genomflytt-

ning sker af de starar, som se-

nare ankomma längre uppåt lan-

det. De på observationsorten bo-

fasta fåglarna förvirra med andra

ord flyttningsbilden. Undersöka

vi däremot iakttagelserna från

Pater Nosters fyr i Bohusläns

yttre skärgård, fmna vi genom-

flyttande starar observerade februari 2; mars 4, 15, 16, 19, 21,

23, 24, 25, 31; april 2, 7. Alltså en långt utdragen flyttnings-

period med afsevärdt stark intensitet under den period, då vi

nyss funno ankomsterna talrikast hopade i Sverige, hvaraf vi

+ 27-31 —^—
Fig. 2. Femton dagar af starens

(Stiirnus vulgarisj ankomst 1914.
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Väl på rätt goda grimder kunna förmoda, att Pater Noster-

skären ligga inom det område, hvaröfver stararna vid ankoms-

ten draga in öfver vårt land. Härmed har jag då också kom-

mit till en af hufvudpunkterna i fyrobservationernas betydelse.

Genom väl utförda observationsserier å så många som möjligt

af de fyrar, livilka omgifva landet, erhålla vi ej blott möjlighet

att kontrollera och ytterligare precisera de resultat angående

flyttningens tider och intensitet, som vi kunna beräkna ur iakt-

tagelserna från det inre, utan vi kunna också sluta oss till de

vägar längs kusterna, från hvilka de ankommande fåglarna

sprida sig in öfver landet, eller de bortdragande flytta därifrån.

Ty det behöfver väl knappast påpekas, att anteckningarna om

höstflyttningarna äro lika betydelsefulla.

Men än mera. Få vi från lämpliga fyrplatser noggranna

iakttagelser om de där förbidragande fåglarna, om tider då

flyttningen är starkare och svagare, då fåglarna söka landskydd

vid fyren o. s. v., och till dessa iakttagelser lämnas uppgifter

om väderleks- och vindförhållanden vid observationstillfället,

erhålla vi ett ej oväsentligt bidrag till studiet af yttre faktorers

inverkan på flyttningsförloppet.

Med ett ord, iakttagelserna vid fyrarna lära oss först och

främst hvilka fåglar, som hafva sin flyttningsväg förbi observa-

tionsorten, samt gifva oss en bild af fenomenets förlopp. Vi-

dare visa de oss öfver hvilka trakter af våra kuster de ankom-

mande skarorna i olika grad draga in och slutligen i samtidig-

het med hvilka yttre förhållanden den lifligaste flyttningen för-

löper.

Nu är frågan, huru skola sagda observationer lämpligast

utföras?

För att åskådliggöra detta på bästa sätt vill jag gifva ett

utdrag ur de anteckningar, som från Fyrmästaren vid Pater

Nosters fyr Axel Lindberg blifvit insända till Naturhist. Riks-

museets Vertebratafdelning, och hvilka äro förda synnerligen

noggrant och med all önskvärd omsorg. Detta utdrag torde

också kunna tjäna som prof på
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huru en observationslista bör uppställas.

'/*
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Riksniuseum, då med omgående meddelas artens namn. Lämp-

ligast är då att afsändaren, om lian har tlera fåglar af samma

slag, insänder den ena försedd med ett nummer och förvarar

den andra märkt med motsvarande nummer, tills han får veta

artens namn, då det ju sedan är lätt att minnas och vid annat

tillfälle känna igen fågeln.

Af vad som ofvan sagts är det lätt förståeligt, att då år

1913 formulär till observerande af fåglarnas flyttningar började

utsändas från Riksmuseets Vertebratafdelning, jag med vissa

förhoppningar också hade mina ögon riktade på våra svenska

fyrar, vid hvilka hittills inget material af antydd art blifvit in-

samladt. Genom Kgl. Lotsstyrelsens välvilliga bemedling erhöll

också fyrpersonalen exemplar af dessa cirkulär, men redan

följande år insåg jag att dessa, som afse antecknandet af de

första och sista observerade exemplaren af vissa bestämda

fågelarter, ej voro tillfyllest, för att utnyttja alla de möjlighe-

ter, som borde finnas, och därför tillskref jag fyrmästarna vid

några af de fyrar, jag ansåg vara af största intresse, och upp-

manade dem att göra sina anteckningar på det sätt, som jag

redan här angifvit.

Som ett resultat af denna anmaning hafva observationer

insändts från en del fyrar, och jag skall i det följande gifva en

första sammanställning af vissa delar däraf.

Först är det mig likväl en angenäm plikt att bringa ett

erkänsamt tack till de herrar fyrmästare, ingen nämnd men

ingen glömd, som med sina iakttagelser bidragit till att öka

kännedomen om våra fåglars flyttningar!

II.

Sånglärkan, Alaiida arvensis L.

Det är naturligtvis omöjligt och onödigt att med ett be-

gränsadt utrymme söka framställa hvarje antecknad detalj öfver

flyttningsförhållandena. Jag inskränker mig därför här till att

undersöka hufvuddragen af sånglärkans ankomst 1914 och 1915,

sådana de låta sig framställas ur ingånget observationsmaterial.
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Samtidigt vill jag då nämna, att uppgifterna öfver temperatur

etc. äro uträknade efter de siffror, som lämnas i »Meteorol.

iakt. i Sverige, utgifna af Meteorol. Centralanstalten» för 1914.

^ . . . °7 . . . I 1
-\ 1 1—

r

a,.

-1—I—I

—

\—I—I—I—I

—

\
1

—

\—I—I—I—I—I—I—I-

I I I I I I I I . I I .. I

fs/^.

J L

J I I J L J_L
1_L

^.

/. J L

^.
I . I

I I I . Il I I I I I 1

/9/5'.

yU

Jl j LL
-I—I 1 1 i_ -1 I 1 I I I I I '

Fig. 3. Sånglärkan (Alauda arvensis). Ankomst 1914. a.) Hela Sverige b.)

Södra och mellersta Sverige samt Norrland, c.) Pater Noster. d.) Måseskiir.
e.) Fårö. f.) Gotska Sandön, g.) Temperatur.

1915. h.) Hela Sverige, i.) Södra och mellersta Sverige samt Norrland, j.)

Pater Noster.

Hänsyn kan beträffande klimatiska faktorer endast tagas till

detta år, enär i skrifvande stund Met. Centr. ännu ej offentlig-

gjort sina iakttagelser för 1915.
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Betrakta vi först tiden för sånglärkans ankomst till hela

Sverige under 1914, så finna vi de förhållanden, som åskådlig-

göras i fig. 3, a. och b. Ankomsterna fördelas inom en tid-

rymd, som sträcker sig från början af februari till slutet af maj.

Denna bild är mycket karakteristisk för de tidigt ankommande

flyttfåglarna, hvilkas mest utpräglade form just sånglärkan är.

Den långdragna formen på ankomstdiagrammet tyder på en

ankomst, så snart de klimatiska förhållandena det medgifva i

vårt lands sydligaste delar och ett brottande med den tidiga

vårens växlande värmeförhållanden, tills temperaturen nått en

sådan höjd, att den äfven i sina minimilägen ej verkar lifshäm-

mande för fågeln. Fig. 3 g. visar temperaturen i södra och

mellersta Sverige' i femdagarsperioder. Vi se här hur tempe-

raturen från att ha legat under fryspunkten höjer sig i penta-

den 26—30 jan. till plusläge. I nästa period sker en ökning

med + 3.1 grader eller från nästföregående pentad räknadt med

6,4 grader, alltså ett inom 10 dagar skeende synnerligen starkt

uppspringande. Utan att af detta fall i och för sig vilja skapa

orsakssammanhang, vill jag dock påpeka, att just i perioden

för denna sista värmeökning äro de första ankomsterna att

anteckna. Ännu i tre pentader ha vi en medeltemperatur, hvars

höjd sedan ej nås under hela mars, och i midten af dessa (febr.

10-14) visar sig en stark anhopning af data. Öfverhufvud-

taget är det karakteristiskt: hastigt uppspringande af temp.

från minusläge till afsevärdt plusläge — hastigt inträdande och

brant stigande ankomstkurva. I mars inträder som sagdt en

minskning i temp. Fortfarande äro dock antecknade spora-

diska ankomster. Mars 7

—

II gör värmekurvan en brant sänk-

ning till — 2, 4, i nästa pentad finnas blott två ankomster an-

gifna. Från den 17 mars äro vi åter i plusläge. Den ökade

lifaktighet i sånglärkans ankomst, som otvifvelaktigt följde, är

ej märkbar i ankomstkurvan. Därför nämligen^ att på många

orter lärkan anlände först i februari, försvann under köldperio-

den i första hälften af mars och sedan åter visade sig. An-

^ I den här använda inledningen har jag, för att få en enhetligare begräns-

ning af inorfologiskt samhöriga områden, hänfört Kopparbergs län till Norrland.
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teckningar om återuppträdande eller ankomst i större mängd

i slutet af mars finnes angifvet hos flera observatörer och åter-

gifves rätt bra i fig. 4 c.

Samma ankomsttyp som den nu skildrade finna vi, då vi

granska data för Norrland (fig. 3 b, jämförd med temperaturen

fig. 3 g., i bägge fallen prickade kurvor). I perioden 6—10

april har temperaturen kommit från minus öfver till plusvärde,

och om vi bortse från de bägge fullkomligt sporadiska an-

komsterna i föregående pentad, ha vi i perioden 6— 10 äfven

de begynnande ankomsterna i Norrland. Temperaturen här

har ett mera jämnt förlopp än i södra och mellersta Sverige,

endast en sänkning återfinnes på figurens kurva, nämligen i

pentaden 26 - 30 april, där medeltemperaturen är 2,7 grader

lägre än i den föregående. Huruvida det ringa antalet ankoms-

ter i samma period betyder ett hämmande i spridningen läm-

nar jag därhän.

Efter denna allmänna undersökning öfvergår jag till att

skärskåda sammanhanget mellan fyrarnas flyttningsobserva-

tioner och de hittills behandlade anteckningarna.

Jag återger då först de siffror, som stå mig till buds. Där

blott ett datum finnes angifver det första ankomsten, två data

visa första ankomsten samt när fågeln kom i större rnängd,

flera data angifva dagar då lärkan iakttagits, antecknade på

sätt som förut nämnts.

Pater Noster: Jan. 28 — Febr. 2, 12 — Mars 1, 2, 19,

21, 25. Mdseskär: Febr. 5 — Mars 4, 17—18, 21, 24, 25 —
April 2, 14. Nidingen: Febr. 2. Kullen: Febr. 10 — Mars

18. Smygehuk: Febr. 4. Hanö: Febr. 15. Ölands södra

udde: Febr. 2 — Mars, början af — . Segerstad (Öland):

Febr. 2. Högby (Öland): Febr. 1, 11. Kapelludden (Öland):

Febr. 2. Skäggenäs: Febr. 15. Spdrö: Mars 12. Arkö:

Febr. 16. Hufvudskär: Mars 20. Grö/zs^ör.' April 10. Svart-

klubben: Mars 3. Djursten: Maj 11 (särskildt antecknadt att

denna var den första obs. för året). Ör5^«7-.- April 1. Björn:

Mars 4. Eggegrund: Mars 29. Storjungfrun: Febr. 9 —
Mars 22.
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Från Gottlands fyrar föreligga följande data. Skansudde:

Mars 9. Förbi denna fyr går dock näppeligen något sträck,

utan detta datum får mera betraktas som ankomstdatum till

orten. Stenkyrkeliiik: Mars 4. Fdrö: Mars 16, 28, 31 — April

16, 20-21, 21—22. Gotska Sandön: Mars 4, 20, 24.

Den tidigast observerade lärkan under 1914 är vid Pater

Noster "^1. I början af februari kunna vi emellertid anteckna

idi'^ iS>iY i^iiH

o 31./- '^.U
• 5-9
+ 10 — l^t

o 10 - II.H
• IS.- 13
+ l^t-lS

o n-q.i.jzr

+ ^7-30

Fig. 4. Detaljer af sånglärkans (Alauda arvensis) ankomst 1914.

en lifligare flyttning. Jag har å kartbilden (fig. 4) lagt in an-

komsterna i femdagarsperioder för hela landet och med siffror

angifvit fyrobservationer i motsvarande pentader. Vi se då,

att de första ankomsterna gälla det södra kustområdet, i det vi

ha ankomster från Skånes östsida, Kalmar, Halland och ett

par i Västergötland ej långt från Vänerns södra ända. I denna

period äro vid fyrarna anteckningar gjorda såväl utanför

Bohusläns kust som vid Skånes och Ölands fyrar. Nästa pen-

tad visar ankomster i Bohuslän, trakten mellan Vänern och

Vättern samt en ankomst på östra sidan Vättern, därjämte ett
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par nya data i Halland. Fyriakttagelser finnas här från Bo-

husläns skärgård samt Storjungfruns fyr utanför Söderhamn.

Vid den sistnämnda iakttogs dock endast en enda fågel, som

tydligen kommit för långt mot norr. Nästa tidsafsnitt innebär

den redan grafiskt påvisade anhopningen af ankomster. Dessa

inträffa i norra Bohuslän, Smålands högland såväl i söder som

norr, Vätterns ostsida, Närkes och Södermanlandsslätterna samt

Gottland. En anteckning ligger redan norr om Mälaren i Väst-

manland, tvänne hänföra sig till n. v. Skåne och s. Halland.

Fyrobservationer från Bohuslän, Kullen och norra Öland. Den

följande nedgående perioden erbjuder intet af större intresse.

För tiden 17—30 mars har jag åter gjort en kartframställning,

där jag också infört uppgifterna om förnyad ankomst. Denna

bild skulle helt visst blifvit intressantare, om alla fyrarna så-

som de bohuslänska lämnat fullständiga observationer. Nu

kunna vi ej bedöma huru denna flyttning berörde ostkusten.

De meddelade iakttagelserna i denna period träffa Mellansverige

till Dalälfven och Småländska höglandet. Vid fyrarna finnas

anteckningar från Bohuslän, n. v. Skåne, Fårö och Gottland.

Jag skall ej närmare inlåta mig på detaljer, då det är

vanskligt att allt för mycket draga konsekvenser ur ett års

material, men det är ett par drag, jag i detta sammanhang

anser mig böra och kunna beröra. Först och främst bör då

påpekas att fyrobservationerna, så knapphändiga de i flera fall

äro, synas understryka den bild af flyttningsförloppet, jag redan

gifvit. Beträffande den väg, efter hvilken de ankommande fåg-

larna spridas öfver landet, är det, som jag förut sagt, ur mång-

årigt material beräknade medelvärden, som kunna gifva säkra

resultat. Stå då inga preliminära uppgifter att vinna ur ett

års observationer? Om vi undersöka observationerna, finna vi

i den första perioden en så hastig fördelning af data längs

södra kusten både i öster och väster, att intet med bestämd-

het är att afgöra. Men den följande hopningen af ankomster

från Vänerns mot Vätterns bäcken (framställd i fig. 4 b. i två-

dagarsperider), jämförd med de samtidiga iakttagelserna vid

Bohusläns fyrar, synes mig mycket tala för förefintligheten af
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en bred sydvästlig ankomstbasis. Alltså att de ankommande

fåglarna skulle från Jutland och de danska öarna stryka fram

på en bred front, en del längs ostkusten söka sig uppåt, en

del kasta sig in öfver Halland och södra Bohuslän och längs

det lågland, med hvilket Vänerbäckenet och Västgötaslätten

öppna sig mot Kattegatt, finna väg inåt landet. Dels från

denna led, dels från Halland och Skåne torde de sedan fördela

sig öfver Smålands högland. Detta synes mig innebära en

nära anslutning till landets topografiska förhållanden, ett före-

dragande af lågt och slätt land, hvilket i och för sig ej be-

höfver betyda ett primärt inflytande af geografiska faktorer

utan väl fastmer af klimatiska. I hvad utsträckning fåglarna

till Östergötland och mellersta Sverige komma från väst- eller

ostkusten eller från bägge hållen låter sig ännu ej ens giss-

ningsvis afgöra, då observationer från Östergötland föreligga

i allt för ringa antal. I fig. 4 b. har jag närmare analyserat anhop-

ningen 10—15 februari i tvådagarsperioder och, som synes,

visa sig de södermanländska ankomsterna här relativt tidiga,

och här finns nog skäl förmoda ankomstväg längs ostkusten.

Till Gottland synes vägen längs ostkusten och utanför Ölands

östra sida leda. Beträffande ankomsterna till Norrland är det an-

märkningsvärdt, att under tiden för dem, alltså i april, undan-

tagandes två observationer vid Måseskär, som ju intet behöfva

betyda, alla observationer från västra kusten saknas, medan

däremot en del anteckningar från denna tid finnas från ost-

kustens fyrar inklusive Gottlands.

Af anteckningarna för 1915 få vi inga upplysningar härut-

öfver, enär endast Pater Nosters fyr insändt iakttagelser, för-

loppet här talar dock också för saknaden af sammanhang med

ankomsterna i Sveriges norra hälft. Jag nöjer mig med att

gifva en kurva öfver ankomsternas och iakttagelsernas fördel-

ning (fig. 3, h. i. j.).

Staren, Sturmis valgaris L. Angående starens ankomst

föreligga för 1914 följande anteckningar.
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Pater Noster: Febr. 15 — Mars 4, 15, 16, 19, 21,23,24,

25, 31 — April 2, 7. Måseskär: Mars 8—9, 15, 24, 25 —
April 3, 9, 14. Nidingen: Jan. 30. Kullen: IXdiYS 16. Smyge-

huk: Febr. 9, II. Hanö: Febr. 8. Ölands södra udde: Ir thr.

23, i större mängd i slutet af månaden. Segerstad: ¥ ebv.2S —
Mars 18. Högby: ¥Qb\'.2b. Kapelludden: Fehr. 18,24. Skdgge-

3 -

ijj I
I I ' • I I

' t I I I I I ' 1 .« I
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a. ISf^.
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i.
1915.

/(ty.

i- J L I_L

Fig. 5. Staren (Sturnus viilgaris). Ankomst. 1914. a.) Hela Sverige, b.)

Södra och mellersta Sverige samt Norrland, c.) Pater Noster.

1915, d ) Hela Sverige, e.) Södra och mellersta Sverige

samt Norrland, f.) Pater Noster.

näs: Mars 10 — April, början af (i större mängd). Spdrö

:

Mars 12. Arkö: Mars 16. Hufvudskär: Mars 19. Grönskär:

Mars n, 25. Söderarm: Mars 23. Svartklubben: Mars 24.

Understen: April 3. Örskär: Mars 25, 27. Björn: Mars 24.

Eggegrund: Mars 30. Storjungfrun: Mars 30.

Från Gottlands fyrar följande data: Skansudde: Mars 9.

Stenkyrkehuk: Mars 18. Fårö: Mars 18, 20, 27, — April 2.

Gotska Sandön: Mars 3, 15, 24.
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Hvad först och främst ankomstens allmänna förlopp beträffar

(fig. 5), så möter oss här en annorlunda bild, än den vi funno

hos sånglärkan. Som helhet sedt framstår detta som ett be-

tydligt skarpare både begränsadt och utprägladt fenomen, och

den åtskillnad mellan ankomsterna i södra och mellersta Sverige

å ena sidan och Norrland å den andra, som vi funno hos lär-

kan, är här mera utjämnad. På det hela taget kan sägas, att

starens ankomst förlöper inom en kortare tid än lärkans samt

till sin karaktär visar ett närmande till den flyttningstyp, som

de sent ankommande flyttfåglarne uppvisa. Dessa sistnämnda

(typiska exempel: gök, tornsvala, kornknarr) komma dock vid

en tidpunkt, då de synas relativt oberoende af temperaturen,

hvilket ej alldeles kan gälla staren, som kommer vid en tid,

då ännu rätt afsevärda differenser göra sig gällande. Förlop-

pet för ankomsten 1914 (fig. 5 b.) och temperaturen för mot-

svarande tid (fig. 3 g.) visa ganska likartade tendenser vid gra-

fisk konstruktion.

Granska vi nu fyrobservationerna och iakttagelserna inifrån

landet för 1914 finna vi följande.

Den första iakttagelsen är daterad redan Jan. 30 från Ni-

dingen. I början af februari (II. 8, 9, 11) iakttogs staren vid

Skånes sydkust och Hanöbukten. Först mot slutet af månaden

följa obs. från Ölands och en Kalmarsunds fyrar (II. 18, 23,

24, 26, 28). I midten af månaden obs. ett par starar vid Pater

Noster.

Under februai månad hafva blott få iakttagelser om an-

komst gjorts af öfriga observatörer. De, som föreligga, hänföra

sig dels till västra Skåne (mot slutet af månaden) och Laholms-

bukten, dels till Östersjökusten och Gottland. Därtill kommer

ett meddelande från trakten närmast söder om Vänern C^/2).

I första hälften af mars är staren den 4 synlig vid Pater

Noster och funnen 8—9 vid Måseskär. Annars är blott an-

tecknadt G. Sandön 3, Skansudde 9, Skäggenäs 10 och Spårö

12. Det är i denna period vi hafva att göra med det förut

nämnda nedgåendet i temperaturen, och ankomstdata från denna

tid äro synnerligen ringa i antal.
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I senare häften af mars tilltager flyttningen i styrka och

når sin kulmen. Meddelandena från ostkustens fyrar äro tal-

rika, successivt framskridande mot mot norr från den 16 (Arkö)

till den 30 (Eggegrund och Storjungfrun). Därtill sälla sig

Gottlands fyrar. Vid västkuten är också stark flyttning iakt-

tagen, dels vid Måseskär, men framför allt vid Pater Noster,

som har den vackra serien observationsdagar 15, 16, 19, 21,

191S

o 15 - 19
-I- a o -%'±

o 1,5.11-1.111

• a -G
+ 7-11 • 17 — 21

^ 22 —ae

Fig. 6. Detaljer af starens (Sturniis viilgaris) ankomst 1914 och 1915.

23, 24, 25, 31. Under denna period visar ankomsten den bild,

som återges i fig. 2. Det är svårt att här finna ut några linjer

för fördelningen. Väl se vi ett framträngande från kusterna

och inåt och skulle väl, i likhet med hvad andra hafva försökt,

kunna draga isokroner mellan en hel del punkter, men tyvärr

skulle fantasien här få alltför stort spelrum utöfver området

för det exakta.

Ännu i april äro flyttande starar observerade vid en del

fyrar, Pater Noster, Måseskär, Fårö, Under denna tid skedde
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ankomst till Smålands högiäntare trakter, enstaka spridda plat-

ser i mellersta Sverige samt till större delen af det af staren

bebodda området i Norrland.

För 1915 hafva följande iakttagelser ingått från Pater Mos-

ters fyr: Febr. 21, 22, 24 Mars 10, 11, 12, 24, 27 -- April

3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 16, 20, 21. Ankomstförloppet i dess

helhet illustreras af fig. 6 c. Bilderna äro ju tydliga nog utan

närmare diskussion. En sak vill jag dock påpeka. Konstruk-

tionen af 1914 års förhållanden skulle mycket kunna fresta till

det antagandet, att från vägen utefter ostkusten en afsevärd

spridning äger rum inåt, särskildt mot Mellansveriges slätter,

men häremot talar tydligt bilden för 1915, där ostsidans an-

komster ske först relativt sent, medan från västkusten sprid-

ningen synes gå fram öfver Västgöta- och Närkesslätterna,

Huruvida vi här hafva att göra med två genom skilda yttre

faktorers inverkan olika utgestaltningar af ankomsten eller blott

en skenbar olikhet genom otillräckligt material, är omöjligt att

bestämma; dylika variationers möjlighet få kommande utred-

ningar afgöra.

Som en komplettering till dessa anteckningar, framför allt

afsedda att gifva ett par exempel på de olika ankomsttyper,

vi kunna särskilja i vårt land, skall jag till sist foga några

rader om en representant för de mera sent ankommande flytt-

fåglarna.

Rödstjärten, Phceniciiriis phceniciiriis L. har just ej gif-

vit anledning till några större observationsserier vid fyrarna.

För 1914 antecknades. Pater Moster: Maj 6, 7, 24. Midingen:

Maj 5. Ölands södra udde: Mars 9 (enstaka) — Maj, början

af. — Segerstad: Mars, slutet af — Spdrö: April 9 (enstaka)

— Maj 4. Söderann: Maj 6. Örskär: Maj 15. Djursten:

Juni 10 (första obs.) Björn: Maj 11. Saltviksudde: Maj 20.

Rödkallen: Maj 6. Gotska Sandön: April 29 — Maj 2. För

1915 föreligger blott från Pater Moster: April 4.

Om vi närmare betrakta observationsdagarna, se vi genast,

Fauna o. Flora 1917. Haft. 3. 8
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att de till sitt flertal falla inom en ganska begränsad tidsperiod,

så att af 15 angifna data fördelas 12 på följande sätt:

«/)n7 26-30 maj \-b 6—10 11— 15 16 20 21-25

1 3 4 2 11
Detta sammanfaller synnerligen väl med den samtidiga an-

lo-

o

10 ]

" ^ un o w>
lo 2 — <K «N

I ' I 'n ' J) 1 ' ' '«
'

4^ ff\ 2: ZJ
* <^

5 2 ^ ? s s
,

1 1 1 1 1 t

O/.
191 't.

J I t-

^.

xl.

Fig. 1. Rödstjärten (Phcenicurus phcenicurus). Ankomst.
1914. a.) Hela Sverige, b.) Södra och mellersta Sverige samt Norrland.

1915. c.) Hela Sverige, d.) Södra och mellersta Sverige samt Norrland.

komsten i vårt land, hvilken sträcker sig från början af april

till början af juni, men med stark och distinkt kulmination

(34 data i två pentader mot 51 i 12) mellan 1— 10 maj (fig. 7).

Kurvan för 1915 visar en egendomlig form, hastigt och

plötsligt uppspringande 1—5 maj. Förhållandet synes mig

synnerligen kuriöst, men saknaden af tillgängligt meteorologiskt

material för 1915 har hindrat mig att närmare granska dess

berättigande. Om den stigande delen vore fullständig, skulle
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vi få alldeles samma bild som för 1914, enär kulmination och
sänkning äro likartade. Naturligtvis är det fullkomligt ogörligt

att ur ett enstaka års material söke läsa ut ankomstförloppet
i kartprojektion för en så hastigt sig spridande fågel. Därför
nöjer jag mig med att gifva den bild, som diagrammet fram-

ställer, och som kan sammanfattas sålunda. De sammanställda
ankomstdata för en sentkommande fågel som rödstjärten gifva

en synnerligen regelbunden och tämligen brant stigande kurva
med relativt kort basalafstånd. En begränsning mellan an-

komsterna för södra och mellersta Sverige och Norrland, som
vi funno hos sånglärkan i synnerligen utpräglad form, mindre
starkt hos staren, saknas här, bägge glida in i hvarandra och
gifva tillsamman en fullt enhetlig bild.



1 hvilken utsträckning förtära och sprida

småvadarna växtfrön?

Af

Aug. Heintze.

Tyskland, Österrike-Ungern, Schweiz och Eng-

land med kolonier samt Förenta Staterna

har man särskildt under senare åren med

stor ifver ägnat sig åt studiet af fåglarnas

födoämnen. De värdefullaste undersöknin-

i^O garna äro utförda af Naumann, Jäckel, Eck-

STEiN, Loos, Rörig, Zdobnicky, Rey, v. Burg, Csiki, Thaisz

och CoLLiNGE. Med undantag af Thaisz äro alla de nämnda

forskarna zoologer, och detta förklarar, hvarför de i fågelma-

garna förekommande fröna och andra växtdelarna oftast ej be-

handlats med samma noggrannhet som de animaliska födo-

ämnena Smärre frön ha säkerligen i stor utsträckning för-

bisetts, och af de funna växtfröna har vanligen endast en del

bestämts till arten. Rena felbestämningar föreligga åtminstone

hos EcKSTEiN (J. O. 1887).^ I de skandinaviska länderna ha

isynnerhet Collett, Hesselman, Holmboe, Birger och Heintze

lämnat bidrag till frågans lösning.

Särskildt beträffande vadare och simfåglar är kunskapen

' Följande förkortningar användas: A. Ö. (Vet. Akad. Öfvers.), B. B. (Brit.

Birds), F. F. (Fauna och flora), I. (Ibis), J. O. (Journ. f. Ornith.), J. T. (Jägarf.

n. Tidskr.), K. N. (Klub f. Naturk.), M. N. (Nyt Mag. f. Naturv.), N. D. (Nat.

Deutschl., Bd. IV), O. M. (Ornith. Monatsschr.j, S. F. (Not. Soc. p. F. et fl. fen.). —
Siffrorna hänvisa till den i slutet af uppsatsen intagna litteraturförteckningen, som

dock endast medtasrer oftare citerade arbeten.
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om våra nordiska arters födoämnen ännu mycket bristfällig.

Det vore därför synnerligen önskvärdt, att hrr jägare och kon-

servatorer ville tillvarataga muskelmagen i de fåglar, de komma

öfver, och tillsända mig för undersökning. Magarna (med

eller utan vidhängande tarmar) konserveras lämpligen i svag

formalinlösning och försändas insvepta i papper, så att de ej

torka. Magar, som under kortare tid fått torka utan använd-

ning af konserveringsmedel, äro vanligen också användbara.

Naturligtvis böra de tydligt märkas och förses med etiketter,

så att förväxling ej kan äga rum.

Jag skall här redogöra för maginnehållet i några smärre

vadare och vidare referera en del liknande undersökningar af

andra författare för att sedan på grundvalen af detta material

söka lämna ett svar på den fråga, som utgör titel på denna

uppsats. Af utrymmesskäl användas i regel endast svenska

fågelnamn. Jag vill därför nämna, att jag vid valet af dessa

följt Lönnbergs »Sveriges ryggradsdjur, II Fåglarna», Stock-

holm 1915.

Kustpipare, skjuten på en åker i närheten af Uddevalla 20.

9. ig 1 6. Magsäcken var tullproppad med rester af jordlöpare,

knappare och vitlar och innehöll därjämte 5 rätt stora insektlarver,

oftast fint fördelade »växttågor» i sparsam mängd, bitar af en gräs-

vippa och ett grönt gräsblad, två mossbitar {jfioigen/iannia och

lortula), 7 kantiga gruskorn (3,5—4 mm), åtta i— 2 mm stora

och enst. helt fina sandkorn samt

Pilört (Polygo/ium Persicaria): 2 oskadade nötter,

Refranunkel (Ranimadus repens): 2 skadade nötter, på hvilka

fraktväggen höll på att afnötas.

Bergsyra (Riimex acetosella) : 3 oskadade nötter,

Akerspergel (Speri^nla arvefisis): 3 oskadade frön,

Viola sp. (sannolikt åkerviol): 2 oskadade frön.

De synnerligen välfyllda tarmarna innehöUo amorfa massor och

inlagrade i dessa finkrossade skalbaggsrester i rätt sparsam mängd
jämte enst. helt fina sandkorn.

En kustpipare, erhållen vid Kristiania i september t 881, hade

enligt CoLLETT (4 p. 241) förtärt insekter, en tallrikssnäcka och

enst. bärstenar af Potanwgeton. På häckplatserna skall den i likhet

med ljungpiparen äfven hålla till godo med bär af Ewpctrum och

Vacehiium.

Maginnehållet i den af mig undersökta kustpiparen stämmer

noga öfverens med hvad Naumann (Bd. VIII p. 27) funnit vara

fallet hos ljungpipare, som skjutas på åkerfält i Tyskland. I dylika
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fåglar träffas nämligen ej sällan växt- och rottågor samt frön af

trampgräs, tandknafvel och andra åkerogräs. Alla dessa i ringa

mängd förekommande växtdelar ha nog endast tillfälligtvis hamnat

i fåglarnas mage.
Beträffande Charadrius apricaritis äro följande iakttagelser af

vikt för var undersökning. Af 19 ljungpipare, som tillsändes Rörig

(15 p. 57, 16 p. 118) för undersökning, hade 11 sand- och grus-

korn, 2 gröna växtdelar och ett exemplar (23. 10. 1898) »Roggen-

körner und Raupenhäute» i muskelmagen. Rey (13 p. 294, 14 p.

389) fann i en ljungpipare ett frö af Lychnis och ett ?S. Polygonum,

i en annan växttågor samt »15 Samen und einige andere kleine

Samenkörner». På de isländska hedarna uppsöka ljungpiparna om
hösten äfven bär af Empetrum och Vaainiiem (5 p. 22, 6 p. 288),

och Naumann (1. c. p. 27) uppgifver, att de pä häckplatserna för-

tära blåbär, tranbär och kråkbär.

Fjällpipare, skjuten vid Lappberg i Lule lappmark midsom-

martiden 1915 af doktor P. Rosenius. Muskelmagen innehöll talr.

rester af 3— 4 mm långa skalbaggar, 7 ungefär en cm långa in-

sektlarver samt

Ripbär (Arctostaphylos alpina): 9 ej eller endast obetydligt

afslipade bärstenar,

Kråkbär (Empetrum /ligntm): 3 hela stenbär; 221 bärstenar, af

hvilka endast helt få voro nötta och slitna; en ^-blomma.
I profvet funnos endast tvenne gruskorn (3,5— 4,5 mm) och

ett sandkorn (i mm).
Samma slags bär har äfven doktor Ludv. Munsterhjelm funnit

i magen hos lappländska fjällpipare. Jag skall därför i detta

sammanhang lämna ett utdrag ur ett bref, där denne forskare

redogör för sina intressanta iakttagelser öfver vadarnas födoämnen

i vår nordligaste lappmark.

»I regel ankomma ju de flesta lapska vadare till sina sommar-

lokaler, medan ännu temperaturen är ganska låg, hvarför insekt-

lifvet också är minimalt. Under denna tid tyckes hufvud7iäringe?i

för de allra flesta vadare (kanske alla!) utgöras af kråkbär, men
äfven senare på våren samt om sommaren har jag funnit diverse

bär i ventrikeln och tarmarna hos vadare. Jag vill här uppräkna

de vadare, hos hvilka jag funnit div. bärsorter.

Empetrum nigrum (om våren): tofsvipa, ljungpipare, fjäll|)ipare,

enkelbeckasin, gluttsnäppa, grönbena, brushane, små- och storspof.

Arctostaphylos alpina: fjällpipare (5 exemplar undersökta 11.6.

191 i), ljungpipare (ett fiertal expl. unders, i augusti 191 1).

Lingon (l^accinium vitis idcva) (om höstsommaren): ljungpipare,

svartsnäppa, grönbena, gluttsnäppa, små- och storspof.

Odon (V. uliginosuvi) : ljungpipare, småspof.

Hjortron (Rubus chamcemorus) : ljungpipare, gluttsnäppa, mo-

snäppa, små- och storspof.

Jag är af den åsikten, att bär (resp. frö-) -dieten hos de

allra flesta vadare — åtminstone i Lappland — utgör en ganska

väsentlig del af födan. Men äfven i varmare klimat tyckes isynner-

het Empetrum nigrian ätas af en del vadare. Sålunda fann jag ]>å
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Syd-Sachalin, att Numenius phceopus variegattts och Telmatias tiicgala

bl. a. förtärt dessa bär i maj, och då var insektlifvet dock redan

ganska rikt».

Större strandpipare. Fröland invid Uddevalla 30. 8. 19 15,

2 exemplar. Muskelmagen innehöll rester af skalbaggar (mest

vitlar) och andra insekter samt sandkorn i sparsam mängd; i det

ena exemplaret fanns det också multnande rester af bandtång (Zostcra

marina). I tarmarna endast amorfa massor.

Större strandpipare. Skåne, Limhamn 2. 9. 1Q12. Muskelmagen:

sandkorn samt rester af smärre krustaceer i ringa mängd. Tarm-

innehållet undersöktes ej.

I magen på större strandpipare har Jäckel (10 p. 260) äfven

funnit bärstenar resp. sporer af Potamogeton och den egendomliga

vattenormbunken Filiilaria globularia. En Aegialitis hiaticula seini-

palinata, skjuten pä Labrador af Hantzsch (8 p. 363), hade utom

animalisk föda äfven slukat »i kleines braunes Samenkorn». Vidare

kan nämnas, att en mindre strandpipare, som undersöktes af Rey

(13 p. 294) i midten af juni månad, hade 2 nötter af pilört, in-

sektrester samt intill 2,7 mm stora sandkorn i muskelmagen.

Halfenkel beckasin. Bohuslän, Paternoster fyr natten till

29. 9. 1916. Muskelmagen innehöll helt få skalbaggsrester och fint

krossade växtrester, 4 ungefär en mm stora sandkorn samt

Hafsstrandsmålla (Atnplex sp.): ett oskadadt frö,

Starrart (Carex sp.): en oskadad nöt utan utriculus,

Raminculus (acris ?) : en starkt skadad nöt.

HalfenJzel beckasin. Paternoster 29. 10. 191 6. Muskelmagen inne-

höll ett fiskfjäll, täckvingarna till 4 smärre skalbaggar, fina grön-

alger hopsnodda kring kitinskelettet af en vattenskalbagge och tyd-

ligen slukade tillsamman med denna, 2 fina sandkorn och en 3

mm stor fältspatkristall.

Halfenkel beckasin. Paternoster 2. 11. 191 6. I muskelmagen

träffades söndermalda växttägor i sparsam mängd, få kitinrester af

smärre skalbaggar, tvä sandkorn (i— 2 mm) och fyra 3,5— 4 mm
stora gruskorn samt

Starrart (Carex sp.): en oskadad och tvä starkt skadade, tre-

kantiga och rätt stora nötter, alla utan utriculus,

Ältgräs CRajiimculus flammula) : 2 oskadade nötter.

Hos alla tre exemplaren innehöllo tarmarna endast amorfa

massor i sparsam mängd.

Naumann (Bd. IX p. 198) tror sig ha funnit antydningar till,

att denna lilla vadare, som ju har något annorlunda byggd näbb

och muskelmage än sina samsläktingar, lefver af något olika födo-

ämnen än dessa. Han fann nämligen i magen hos skjutna half-

enkla beckasiner små gräsfrön, »und zwar etwas mehr als einzelne

Proben davon, die schvverlich alle zufällig verschluckt sein können».

Magen hos midt på dagen skjutna beckasiner är enligt samme
förf. icke sällan alldeles tom. Ytterligare uppgifter om halfenkla

beckasinens föda finna vi hos Rey (13 p. 296), som undersökt

tvenne under september och oktober dödade fåglar, I den ena

träftade han söndermalda växtrester samt 5 nötter af en /Wj'^'-^?///'w-
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art, i den andra en gräsfrukt och ett obestämdt frö. Rörig (15

p. 58) fann i ett exemplar (22. 10. i8g8) blott »Samenkörner». Själf

har jag i en tidigare uppsats i denna tidskrift (9 p. 102) redogjort

för innehållet i tvenne Gallinago galliinda från Paternoster.

Både enkel- och dubbelbeckasinerna ha enligt Naumann (1. c.

p. 177 o. 188) för vana att regelbundet kasta upp hårda växtdelar

och andra osmältbara ämnen i form af bollar, hvilka äfven inne-

hålla sand- och gruskorn, hvarför dessa gastroliter dagligen måste

ersättas. Utan tvifvel förhåller sig G. galUmila pä samma sätt.

I Bayern förtär enkelbeckasinen enligt Jäckhl (10 p. 286)

skalbaggar, bitar af späda örtblad samt frön af svalting, Setaria

glauca, Scirpus-, Carex- och Polygonum-^a.tX.^r . I två under april må-
nad dödade exemplar träffade Rey (14 p. 392) 8 gräsfrukter och
ett litet, obestämdt frö. Bärstenar af Potamogeton o-ispus samt

»einige Samenkörner» ingingo jämte insektrester och smärre grus-

korn i tvenne enkelbeckasiner, som erhöllos i Tyskland 27. 8. och

25. 10. år 1898 (15 p. 58). Frön funnos vidare i en beckasin, som
sköts af Alm (F. F. 1906 p. 131) vid Eskilstuna under april månad.
Ett af mig undersökt exemplar innehöll rester af gröna växtdelar

samt frön af vattenväxter (9 p. loi). Stundom skall denna vadare

äfven uppsöka blåbär (N. D. p. 192), och i Norge har man en gång
fångat den i en dona, anbragt i närheten af en myr och betad med
rönnbär (4 p. 205).

Om dubbelbeckasinens födoämnen har jag endast lyckats er-

hälla följande upplysningar. Ett exemplar från Wurttemberg 11. 2.

1899 hade skalbaggar, larver och några hvetekorn i muskelmagen,
men hvarken grus- eller sandkorn (15 p. 58). Rey (12 p. 263)'

fann i en fågel från Helgoland 3. 11. 1905 fina växttågor, insekt-

rester, ett sandkorn samt några små frön, däribland 4 af duflins

(Vicia hirsuta). Enligt Nilsson (3 uppl. p. 268) förtär dubbel-

beckasinen äfven fina vattenväxter och frön.

Alla tre beckasinarterna tyckas hämta samma slags föda ur

växtriket: späda, gröna delar af vatten- och myrväxter samt ibland

bär. Torrfrön inkomma under vanliga förhållanden endast till-

fälligtvis eller tillsamman med moderväxten i deras mage.

Morkulla. Bohuslän, Hogsjön i Lane-Ryr socken 29. 10. 19 16.

Muskelmagen innehöll enst. ungefär cm-långa bitar af daggmaskar,^

smärre fragmenter af multnande örtstänglar, ört- och gräsblad i

sparsam mängd, flera multnande men ännu bladbärande skottbitar

af blodroten (Potentilla erecta), ett Ei/ifefn/ni-harr, 4 gröna gran-

barr, enst. mossbitar (Hyhcomia) samt 6 sandkorn (1— 3 mm).
Tarmarna voro fyllda med en tunnflytande gröt af amorfa massor,

ur hvilka af fasta beståndsdelar endast fina sandkorn samt finkros-

sade och nästan oigenkännliga växtrester i helt ringa mängd ut-

slammades.
Morkullan lefver som bekant mest af insekter, larver och maskar,

hvilka uppehålla sig bland nedfallna blad och barr och andra mult-

nande växtdelar samt i gödsel. Det är därför lätt att förstå, att

växtrester ofta i afsevärd mängd medfölja födan. Bechstein (N. D.

p. 166) och Kinberg (p. 574) uppgifva, att hon ibland äfven upp-
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söker blåbär och någon gång (nedfallna?) rönnbär. Morkullor, som

i januari månad år 1879 skötos på Gotland af Rud. Holm (J. T.

1879 p. 37), hade magarna fyllda med enbär, »sannolikt deras

enda föda under denna stränga vinter». Stundom finner man också

ett och annat torrfrö i hennes muskelmage, men dessa ha utan

tvifvel slukats ofrivilligt liksom barr, mossbitar och multnande växt-

delar. I Nya Naumann (Bd. IX p. 214) omtalas, att två i Istrien

skjutna morkullor äfven hade några majskorn i magen.

Hårdare växtdelar, grus- och större sandkorn, enbiirskärnor

o. dyl. kasta morkullorna säkerligen åter upp i form af bollar. En-

dast smärre frön och sandkorn samt finmalda insektrester och växt-

ämnen torde afbördas i form af exkrementer.

Vattenrall. Paternoster 29. 10. 1916. Muskelmagen innehöll

helt få rester af en mindre skalbagge samt sex 2— 5 mm långa

bitar af rottägorna hos någon örtartad växt. Sand- och gruskorn

saknades helt. I tarmarna funnos amorfa massor i rätt riklig mängd.

Enligt Naumann (Bd. VII p. 197) lefver vattenrallen på sen-

hösten och vid frost äfven af >^Rohr-, Schilf- und Gras-Sämereien»,

men håller ej länge ut med denna kost. De nämnda frukterna

träffas också alltid blandade med animalisk föda i hans mage.

Rörig (15 p. 59, 16 p. 118) liar varit i tillfälle att undersöka g

vattenrallar. En hade obestämbara frön, en annan gröna växtdelar

i magen; endast i 5 funnos sand- och gruskorn. Fyra af Rev (ii

P- 317. 13 P- 267, 14 p. 347) uppdissekerade exemplar voro skjutna

i oktober och första hälften af november. En hade magen helt,

en annan nästan helt tömd; i den tredje träffades vatteninsekter

samt bitar af snäckskal; det återstående exemplaret innehöll 16

frön af drufhyll, en vindrufkärna, några små obestämda frön, skal-

baggsrester samt 0,15 gr sand- och gruskorn, det största 6,7 mm.
En vattenrall, som tillvaratogs i början af april, innehöll växtrester,

svart slam och helt små snäckor, få jordlöpare samt ett 3 mm stort

sandkorn. Fem exemplar, hvilka erhöllos af Stoot (J. O. 1887 p.

585) och Zdobnicky (K. N. 1905 p. 58), hade alla tom eller nästan

tom mage, och Rzehak (O. M. 1905 p. 173) fann i ett individ

blott »Kieskörner».

På Island är vattenrallen åtminstone i regel stannfågel och

håller här till godo äfven med »Pflanzenfutter» (6 p. 288). Det-

samma tyckes också vara fallet i södra Norge: en af Holmboe
(M. N. 1900 p. 309) undersökt fågel, skjuten i december månad,

hade sålunda 4 frön af en Vacciiniiin-2iX\. i sin muskelmage. En
annan vattenrall från Norge (midten af oktober) hade magsäcken

fylld med små insekter, »foruden grovt Grus samt nogle Fro af en

Vandplante» (2 p. 173). Hos oss lefver Ralhts enligt Nilsson (3

uppl. p. 27g) af insekter, snäckor, sniglar och frön.

Att magen hos skjutna vattenrallar mycket ofta är alldeles

tom eller endast innehåller sparsamma rester af intagna födoämnen,

beror säkerligen dels på att fågeln mest är i rörelse under natten,

dels att han regelbundet kastar upp osmältbara ämnen jämte sand-

och små gruskorn i form af bollar. Att döma af hittills gjorda

undersökningar lefver denna fågel under senhöst, vinter och tidigt
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på vären äfven af späda blad och andra gröna delar af vatten- och
myrväxter samt af lingon, tranbär och kräkbär. Någon gång sam-
lar han äfven upp nedfallna bär under drufhyll och andra bär-

buskar, som växa invid eller i närheten af vatten.

Drillsnäppa, skjuten vid Lappberg i Lule Ipm. midsommar-
tiden 19 1 5 af RosENius. Muskelmagen innehöll talr. rester af smärre
skalbaggar (hufvudsakligen viflar), larver och dipterer. I profvet

funnos sex i— 3 mm stora sandkorn samt ett gruskorn (4,5 mm).
Då muskelmagen hos skjutna drillsnäppor mycket ofta är full-

ständigt tom och de tunnflytande exkrementerna på sin höjd inne-

hålla några få fina sandkorn, torde man vara berättigad att antaga,

att äfven denna vadare har för vana att kasta upp bollar.

Sedan gammalt känner man, att storspofven i rätt stor ut-

sträckning förtär blåbär, lingon och kråkbär. Primäruppgifter härom
träffas exempelvis hos Naumann (Bd. IX p. 146), Finsch (L 1877
p. 62) och CoLLETT (4 p. 374).

Äfven småspofven skall enligt Naumann (1. c. p. 156) tycka

om kråkbär och isynnerhet blåbär, hvarför han också i en del

trakter erhållit namnet »Blaubeerschnepfe». ^ Kolthoff (J. T. i8g8

p. 7 q) berättar, att denna fågel stundom lämnar myrarna för att i

närliggande skogskanter söka blåbär. Småspofvar, som Palmen^
och Sahlberg (S. F. 1867 p. 248) träffade vid finska Muonio våren

1867, lefde allmänt af kråkbär, medan snön ännu låg kvar på
marken. Liknande iakttagelser äro gjorda på Island (7 p. 255),
Grönland (17 p. 158) och i Nordnorge (Schrader. J- O. 1853
p. 312).

Hos Haxtzsch (8 p. 360) finna vi en intressant notis om
NiiineiiitéS Jiudsouicus. Denna spof kallas nämligen af Labradors eski-

måer »Akpingek», weil die Vögel gern die Friichte der Polarbrom-
beeren (Riibus ardicus und wahrscheinlich auch R. chavictmonis),

eskimoisch akpik, fressen».

CoLLETT (i p. 263— 267, 2 p. 182, 3 p. 353) har gjort en del

märkliga iakttagelser öfver smärre vadare, som under höstflyttningen

besöka Norges kuster. Han kunde nämligen visa, att flyttande

brushanar och sandlöpare ibland ha magarna fyllda uteslutande

med frön af hafsstrandsväxter, under det att skär-, små- och kärr-

snäppor sluka frön af samma växtarter tillsamman med insekter

eller moUusker. Redan 1872 (i p. 267) kom han till den slut-

satsen, att »most of the waders that trequent the southern lowlands
on their autumn passage would appear to subsist partly on vege-

table food".

De arktiska vadarna anlända ofta till sina häckplatser, medan
marken ännu till största delen är snötäckt. Under denna tid och
ibland också pä hösten lefva de säkerligen i afsevärd utsträckning

af växtämnen. På Grinnell land iakttog Feilden (I. 1877 p. 403—

^ Rörig (15 p. 59) har äfven funnit blåbär i en småspof, skjuten i Tyskland.

' I »Finlands foglar», II p. 138 uppgifver Palmen, att Tb/rt/zws-arterna i

Finland »någongång äfven (förtära) bär och dylikt».
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407) i början af juni 1876 en flock sandlöpare, kustsnäppor och

roskarlar, hvilka på snöfria fläckar uppsökte knoppar af purpur-

bräckan (Sax(frai;a oppositifolia), den tidigaste vårväxten i dessa

nordliga trakter. I sandlöpare, kust-, kärr- och skärsnäppor samt

större strandpipare, hvilka skötos på Grönland i augusti 1891 och

juni 1892, fann B\y (17 p. 154— 171) ofta antingen endast växt-

ämnen eller dylika i förening med animalisk föda. Äfven i andra

arktiska trakter äro liknande iakttagelser gjorda. Pä Island förtär

rödspofven enligt Faber (5 p. 25, 6 p. 288) ofta vattenväxter. I

Nya Naumann (Bd. IX p. 23) omnämnes, att den i hela Nord-

amerika spridda Batramia longicai/da också lifnär sig af frön och

bär. Malmgren (A. Ö. 1863 p. loi) tror sig ha funnit, att »en

liten alg, Nosfoc sp.r, som i ymnighet finnes i de små träsken pä
Spetsbergen, utgör brednäbbade simsnäppans hufvudsakliga föda om
sommaren». En Tringa maculata, som Hantzsch (8 p. 354) erhöll

på Labrador, hade ett litet frö i magen jämte »feine Pflanzenfasern,

scheinbar Algen».

Jäckels intressanta fröfynd i muskelmagen hos brushanar samt

kärr- och myrsnäppor ha redan anförts i min uppsats om »Flytt-

fåglar som fröspridare» (9 p. 104). En smalnäbbad simsnäppa,

som förirrat sig till Bayern och där sköts 18. g. 1S81, hade enligt

samme förf. (10 p. 272) slukat smärre skalbaggar »und etliche

Sämereien». Af 52 tofsvipor, som uppdissekerades af Rorig (15 p.

57— 58, 16 p. 118) hade 48 sand- och gruskorn, 5 gröna växt-

delar, en körsbärskärnor och en »einige Samenkörner» i magsäcken.

C0LLINGE (B. B. p. 70) har undersökt 12 exemplar af ]'anelhis. I

en af dessa träffade han 4 nötter af refranunkel, i en annan 9

frukter af trampgräs. Ett — få frön äro vidare funna i en kärrsnäppa,

8 kustsnäppor, 3 brushanar och 5 tofsvipor, erhållna vid Tysklands

kuster hufvudsakligen på hösten samt tidigt på våren (14 p. 348

—

391). Slutligen kan nämnas, att Irby (I. 1861 p. 238) under den

kalla årstiden sett brushanar i stora flockar söka utfallna riskorn

på afmejade risfält å sydsluttningen af Himalaja.

Alla här afsedda vadare hämta sin hufvtidsakliga föda ur

djurriket. Under de årstider, då animalisk näring tryter eller

är svår att anskaffa i tillräcklig mängd, ersattes den till större

eller mindre del med växtämnen. Helst uppsöka de bär, men

hålla äfven till godo med späda blad och andra gröna delar af

framför allt vatten- och myrväxter. ^ Torrfrön och torrfrukter

förtäras endast i största nödfall, — åtminstone gäller detta om

de allra flesta småvadarna. Eljest borde sädeskorn o. dyl.

^ Vid magundersökningar kan det vara vanskligt att i hvarje enskildt fall

afgöra, om gröna växtdelar afsiktligt slukats såsom födoämnen eller om de en-

dast inkommit tillfälligtvis. Så kunna exempelvis grönalger ofta i rätt afsevärd

mängd medfölja vatteninsekter samt fisk- och grodyngel.
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träffas långt oftare i dessa fåglars muskelmage, än hittills

gjorda undersökningar visa. Ty sädeskorn höra till de lättast

igenkänneliga af alla vegetabiliska födoämnen och ha svårligen

kunnat förbises äfven af icke frökännare.

Det har redan i det föregående framhållits, att beckasi-

nerna med full säkerhet och exempelvis morkullor, vattenrallar

och drillsnäppor med största sannolikhet kasta upp osmält-

bara delar af den intagna födan i form af aflånga bollar.

Troligen gäller detta om alla småvadare. Härpå tyder bl. annat

den mycket växlande mängden af sand- och gruskorn i deras

muskelmage, ja denna är ej sällan fullständigt tom. Större

bitar af mussel- och snäckskal, gruskorn, bärstenar af körsbär,

enbär, hjortron, ripbär, nate och igelknopp, gröfre rotpartier

af gräs och andra växtarter torde till öfvervägande del eller

uteslutande åter kräkas upp igen. Det är likväl möjligt, att

ej samtliga hithörande fåglar kasta upp bollar med samma

regelbundenhet.

»Frön» af Vacciniiim, Oxycocciis, Empetriim, Piliilaria, Ra-

niincnliis aqiiatilis, vissa gräs m. fl. spridas hufvudsakligen med

småvadarnas exkrementer, men följa nog också — liksom

större frön och bärstenar — med uppkastningarna.

Det gäller nu att få en öfverblick af, hvilka frön som

spridas af de smärre vadarna, i hvilken utsträckning detta

äger rum och hvilka fågelarter, som härvid ha den största

betydelsen. Hvad först bärfrukterna beträffar, ha följande an-

träffats i magsäcken hos undersökta småvadare:

Enbär (Juniperus communis): morkullor.

Körsbär (Prunus avium koll.): tofsvipor.

Drufhyll (Sambucus racemosa): vattenrallar.

Rönnbär fSorbus aucuparia): enkelbeckasiner, morkullor.

Vindrufvor (Vitis vinifera): vattenrallar.

Ripbär (Arctostaphylos alpina): fjällpipare, ljungpipare.

Kråkbär [Empetrum nigrum ): små- och storspofvar, Nurnenius

phceopus variegatus, fjällpipare, kustpipare, ljungpipare,

brushanar, enkelbeckasiner, Telmatias megala, grönbenor,

gluttsnäppor, tofsvipor och troligen också vattenrallar.
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Tranbär (Oxycocciis paliistris : ljungpipare och troligen också

vattenrallar.

Åkerbär (Riibus arcticiis): Numenius hudsoniciis.

Hjortron (R. chamcemoriis) : små- och storspofvar, ljungpipare,

gluttsnäppor, niosnäppor och troligen också Numenius

hudsoniciis.

Blåbär (Vacciniuni Myrtillus) : smk- och storspofvar, ljungpipare,

enkelbeckasiner, morkullor.

Odon (V. uliginosiim) : småspofvar, ljungpipare.

Lingon (V. vitis idcea): små- och storspofvar, ljungpipare,

grönbenor, gluttsnäppor, svartsnäppor och troligen också

vattenrallar.

Vacciniuni spp.: kustpipare, ljungpipare, vattenrallar.

Småvadarna ha tydligen rätt stor betydelse såsom spri-

dare af på rismyrar, ljunghedar och fjällhedar växande ris och

örter med bärfrukter. Små- och storspofvar samt ljung-, fjäll-

och kustpipare torde härvidlag vara de viktigaste arterna. Då

det visat sig, att både fjäll- och ljungpipare uppsöka ripbär,

har min teori om Arctostaphylos alpinas spridning till den

isolerade växtplatsen på Jylland (9 p. 109) erhållit ett godt stöd.

De i muskelmagarna anträffade torrfröna och torrfrukterna

kunna efter moderväxtens förekomstsätt sammanställas i föl-

jande fem grupper: odlade växter — åkerogräs — vatten-,

myr- och strandväxter — hafsstrandsväxter — ej tillräckligt

bestämda arter.

Ris (Orysa sativa): brushanar.

Råg (Secale cereale): ljungpipare.

Hvete (Triticum vulgäre): dubbelbeckasiner.

Majs (Zea maysi: morkullor.

Trampgräs fPolygonum aviculare): ljungpipare, tofsvipor.

Pilört fP. Persicaria koll.): kustpipare, mindre strandpipare,

brushanar, kärrsnäppor, myrsnäppor.

Refranunkel (Ranunculus repens): kustpipare, tofsvipor.

Bergsyra (Riimex acetosella) : kustpipare.

Tandknafvel (Scleranthus anniius): ljungpipare.
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Setaria glauca: enkelbeckasiner.

Åkerspergel (Spergula arvensis): kustpipare.

Duflins (Vicia hirsuta): dubbelbeckasiner.

Viola (arvensis = kk&vmoX?): kustpipare.

Svalting (Alisma Plantagoj: enkelbeckasiner.

Hvit näckros (Nymphcea alba : kärrsnäppor.

Vass (Phragmites commuiiisj : vattenrallar.

Furgräs (Piliilaria globiilifera, : större strandpipare, myrsnäppor.

Vattenpeppar (Polygonmn Hydropiper): myrsnäppor.

Krusnate (Potamogeton crispus): enkelbeckasiner.

Nate-arter P. spp.): kustpipare, större strandpipare, halfenkla

beckasiner, kärrsnäppor, myrsnäppor.

Grodnate (Rammculus aqiiatilis koll.): enkelbeckasiner.

Ältgräs [R. flammula}: halfenkla beckasiner.

Säf (Scirpus spp.]: enkelbeckasiner, vattenrallar.

Igelknopp (Sparganium sp.): enkelbeckasiner.

Obestämda vattenväxter: vattenrallar och troligen också dubbel-

beckasiner samt rödspofvar.

Hafsstrandsmålla (Atriplex sp.): halfenkla beckasiner.

Saltarv (Halianthus peploidesj? : sandlöpare.

Hundnarv (Spergiilaria canina): halfenkla beckasiner.

Obestämda hafsstrandsväxter: brushanar, skärsnäppor, kärr-

snäppor, småsnäppor.

Starrarter (Carex spp.): enkelbeckasiner, halfenkla beckasiner.

Gräsarter (Gramiiiece): enkelbeckasiner, halfenkla beckasiner,

vattenrallar.

Lychnis sp.: ljungpipare.

Polygoniim spp.: ljungpipare, enkelbeckasiner, halfenkla becka-

siner.

Ranunculus spp.: halfenkla beckasiner, kärrsnäppor.

Syra (Riimex sp.): myrsnäppor.

När vadarna söka insekter, maskar o. dyl. på åkerfälten.
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sluka de ofta ett och annat på marken liggande ogräsfrö.

^

Vid stor brist på animalisk föda kan det också hända, att

exempelvis nötter af Polygoniim liksom sädeskorn förtäras

afsiktligt. Detta torde dock endast inträffa i sällsynta undan-

tagsfall. För ogräsens spridning äro vadarna af helt under-

ordnad betydelse.

Smärre frön och frukter tillhörande arter inom de tre

sista grupperna inkomma oftast i vadarnas mage rent till-

fälligtvis. Vanligen finner man endast ett enda eller några

få fi'ön i hvarje fågel. Frukterna hos Potamogetoii och Spar-

ganiiim äro egentligen ett slags stenbär och kunna därför

vara begärliga för vadarna likaväl som för simfåglarna. De

om ett pepparkorn erinrande sporfrukterna hos Piliilaria glo-

biilifera slukas nog också med afsikt. Hos exempelvis Raruin-

ciiliis aqiiatilis, R. flammula och Callitriche kunna de små

frukterna ibland medfölja moderväxten.

Man kan tryggt påstå, att alla smärre vadare äro af vikt

för spridningen af vatten-, myr-, strand- och hafsstrandsväxter

både på kortare och längre afstånd. Möjligen kan man också

af hittills gjorda undersökningar draga den slutsatsen, att becka-

sinerna oftare än andra småvadare uppträda som spridare af

dylika växtarter.
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Om några i Sverige till sin utbredning
mindre kända lakustrina evertebrater.

Af

O. Lundblad.

det följande sammanställas en del tillfälligtvis

gjorda fynd af sötvattensdjur, om hvilkas före-

komst i vårt land kännedomen tillsvidare är rätt

obetydlig. Dessa små anteckningar, till större

delen från Uppland, kunna måhända därför

äga något intresse.

Porifera.

1. Spojigilla laciistris (L.). Sötvattensspongie. — Denna

på de flesta platser mycket allmänt uppträdande art förekom-

mer talrikt i Fyrisån vid Uppsala, där stora, greniga kolonier

träffas på hösten, såväl vid stränderna som på de ute i vatt-

net stående dykdalberna. Så togos t. ex. kolonier den 17 sep-

tember 1910, hvilkas parenkym inneslöt talrika gemmulae.

Svamparna voro nästan sönderfallande. Parenkymet innehöll

nästan endast makrosklerer, medan mikrosklererna voro syn-

nerligen fåtaliga. I Torsjön i Älgarås socken i Västergötland,

hvilken är en liten obetydlig torfsjö med tämligen humusfärgadt

vatten, hittades den 8 augusti 1916 synnerligen vackert, smalt

fmgerlikt greniga kolonier af arten. Förgreningen var ovan-

ligt stark, hvarigenom djuren blefvo busklika. De sutto fäs-

Fauna och Flora 1917. Haft. 3. 9
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tade på grenar och andra fasta föremål på bottnen. Buskar-

nas diameter mätte omkr. 3 decimeter.

2. Ephydatia miilleri Liebk. — Ett litet exemplar af denna

art hittades vid Uppsala den 7 september 1910 i en liten obe-

tydlig, midt på slätten liggande vattenpöl, som under varma

somrar alltid brukar vara uttorkad. Djuret var så godt som

fullständigt upplöst i gemmulae.

Neiiiatomorpha.

3. Gordiiis aqiiaticus L. Tagelmask. -— Arten har sanno-

likt en vidsträckt utbredning i Sverige, ehuru man ej vet myc-

ket härom. I Skofjärden (Mälaren) finnes den t. ex. talrikt

vid stranden på grundt vatten. Så t. ex. har jag några hannar

tagna därstädes 1904, och jag har sedan sett arten på samma

plats hvarje sommar. Äfven i mindre vattensamlingar träffas

den, så i Vassunda socken i Uppland och vid Uppsala. I

Lunsjön i Hede socken, Härjedalen, fann jag den 1 augusti

1915 3 hannar af arten.

4. Parachordodes violaceiis Baird. — I Skofjärden äro

funna 2 hannar af en art tillhörande detta släkte. Troligen är

det fråga om arten violaceiis.

Bryozoa.

5. Pliimatella emarginata Allm. 'P.princeps Krpln. part.)}

— Arten förekommer allmänt på undersidan af stenar vid Sko-

fjärdens stränder. Förekomstplatserna ligga utsatta för brän-

ningen, men djuren äro dock skyddade tämligen väl genom att

de valt stenarnas undersida till fästpunkt. Alla observerade

exemplar tillhöra emarginata s. str. och krypa således utefter

underlaget utan att alls höja sig därifrån. De äro vanligen omöj-

liga att oskadade lösgöra från stenarna. Detta deras utbild-

ningssätt sammanhänger uppenbarligen med deras förekomst

inom bränningsområdet.

' Ulmer's artbegränsning följes beträffande hithörande former.
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Några exemplar från juli 1909 innehöUo statoblaster, men

blott sessila dylika.

Äfven i en liten (ofvan omnämnd) vattenpöl vid Uppsala

togs arten den 7 september 1910. Talrika simstatoblaster

förekommo, däremot inga sessila.

Alm^ omnämner arten från Hjälmarens bränningsområde,

där han funnit sessila statoblaster blott på försommaren, sim-

mande däremot såväl i juni som augusti.

6. Pliimatella fungosa (Pallas) (P. polymorpha Krpln.

part.). — Förekommer spridd i Skofjärden, men rätt sällsynt,

och synes uteslutande vara fästad på döda växtdelar, framför

allt Phragmites-sidingXsir. Ett stort, vackert exemplar från den

24 juli 1911 innehöll blott få statoblaster, såväl sessila som

simringförsedda. Äfven statoblaster under bildning iakttogos.

Kolonier af denna art har jag oftast funnit bebodda af diverse

smådjur, maskar, larver etc. Blott spolformiga, ogrenade kolo-

nier äro funna.

7. Cristatella niiicedo Cuv. — Angående artens förekomst

i Sverige har jag blott funnit några få uppgifter, af hvilka de

viktigaste här må sammanställas.

Sven Ekman har i sitt arbete om Vätterns bottenfauna

anfört följande fyndorter: statoblaster hittade i Vättern i alla

djupzoner, t. o. m. nedanför 100 meters djup; vidare Fibysjön

i Vänge socken i Uppland, Engelsberg^ i Västmanland, Unden

i Västergötland, Landsjön och Södra Vixen i Småland.

Härtill kan fogas Mälaren vid Flottsund, där Lilljeborg

funnit arten (kolonier) enligt material i Uppsala universitets

zoologiska museum. I samma museums samlingar finnas

äfven kolonier från den ofvannämnda Fibysjön (tagna af Tull-

(iREN).

Det förtjänar anmärkas, att arten redan förut i litteraturen

finnes anmärkt från Uppland, ehuru i ett arbete, där man ej i första

^ G. Alm: Faunistische und biologische Untersuchungen im See Hjälmaren.

— Arkiv för Zoologi, Bd. 10. Stockholm 1916.

'^ Cristatella var åtminstone under 1890-talet och i början af 1900-talet

mycket allmän i forelldammarna vid Engelsberg. Red.
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hand letar efter faunistiska uppgifter, nämligen i »Uppland,

skildring af land och folk» (Lönnberg's behandling af djur-

världen). På sid. 149 namnes här Cristatella för Fibysjön och

Mälaren.

Men så vidt jag vet första uppgiften om artens förekomst

hos oss finnes i en uppsats af Trybom 1899.' Arten uppgifves

för Nömmen, där statoblaster tagits dels i ett af de s. k. löj-

djupen på 17-17,5 meters djup (dit de naturligtvis nedsväm-

mats; de större djupen i Nömmen sakna nämligen växtlighet,

hvarför arten ej kan trifvas där; däremot är ej djupet i och

för sig för stort, att döma af en del förefintliga litteraturupp-

gifter. Så t. ex. lefver arten i Lac de Joux bland characéer

på 10 meters djup, och Wesenberg-Lund har funnit den i

Furesö på ända till 20 meters djup), dels också vid stranden.

Denna sjö är f. ö. bekant genom sin ovanliga rikedom på moss-

djur, hvarigenom den intager en särställning bland hittills under-

sökta sjöar i Mellaneuropa. Till dess bottenfauna höra för-

utom Cristatella äfven Paliidicella ehrenbergi och Fredericella

siiltafia, hvilken senare uppträder i ovanligt stora mängder.

1903 namnes arten af Lennart von Post.^ Under namn

af »vinterägg» anför han på ett par ställen i sin uppsats stato-

blaster såsom funna fossilt på Gotland. De uppgifvas vara

från grundt vatten i >yAncyliisi\dens eller första Litorinaiidens

Mästermyr» (sid. 346). Senare har emellertid Munthe^ vidgat

kännedomen om artens forntida förekomst på Gotland. På

flera ställen i sin stora Gotlandsmonografi omnämner han ar-

ten. Han anför den från »senglaciala och yngre lager», så t. ex.

från Tomtemyrprofilen (kalkgyttja). Arten synes hafva in-

kommit till Gotland tidigast under Ancylustidens första del,

troligen ej förrän under mellersta delen af ifrågavarande period.

Dateringen kan dock ännu ej anses säker.

i F. Trybom: Sjön Nömmen i Jönköpings län. — Meddelanden från Kongl.

Landtbruksstyrelsen. N:o 2 för år 1899.

- L. VON Post; En profil genom högsta Litorinavallen på södra Gotland.

— G. F. F. Bd. 25, 1903.

3 H. Munthe: Studier öfver Gottlands senkvartära historia. — Sveriges

geologiska undersökning. Ser. Ca. N:o 4. 1910.
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Till ofvaiinämnda fyndorter kan jag lägga ytterligare tvenne.

Den 26 maj 1907 fann jag nämligen i Skofjärden (Mälaren)

några statoblaster genom skrapning på 2 meters djup. Äf-

ven i sjön Trehörningen i Fundbo socken i Uppland har

jag den 27 september 1913 funnit en statoblast. Då stato-

blasterna voro trasiga, kunde deras taggantal ej närmare be-

stämmas; dock föreföll det vara normalt i motsats till hvad

Ekman fann hos Vätterexemplaren.

Hirudinea.

8. Protoclepsis tesselata (O. F. Mi'll.). — Denna har jag

påträffat både i Ekoln och Skofjärden, men den är därstädes

tämligen sällsynt. I Ekoln (Mälaren) togs ett 12 mm. långt

exemplar den 20 augusti 1911. Den 20 juni 1913 fann jag

några stora exemplar fastsugna på en sten vid Skofjärdens

strand. Exemplaren voro något genomsiktiga, och det största

är i konserveradt tillstånd 38 mm. långt och 11 mm. bredt på

bredaste stället. Större blir arten knappast. I litteraturen fin-

nes på flera ställen längduppgiften 10—30 mm. (Hansson^

tycks dock på Hisingen ha funnit ett ovanligt stort exemplar

och uppgifver längden af detsamma till 48 mm.). De af mig

funna individen, sex till antalet, voro alla försedda med talrika

ägg, tillsamman flera hundra, som de öfvertäckte och vaktade.

Äggen voro fastade vid stenen, och moderdjuren öfvertäckte

desamma helt och hållet. Djurets baksida är vid denna tid-

punkt, då äggen och ynglet skola vårdas, rännformigt urhol-

kad. Iglarna lösgjordes försiktigt från stenen samt släpptes i

akvarium, dit en del rom nedkastades till dem på bottnen.

Efter en stund hade djuren åter tagit hand om all rommen,

likgiltigt hvilka korn det var, infört densamma under buken

och slagit kroppssidorna omkring den liksom ett par mantel-

veck. Den var nu fastklibbad vid iglarnas buk, och djuren

kröpo omkring, bärande äggen med sig. Så snart de åter

^ C. A. Hansson: Anteckningar om Skandinaviens Glattmaskar, Iglar m. m.

— Öfversigt af Kgl. Vetenskapsakademiens Förhandlingar, Stockholm 1901.
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slogo sig till ro, sörjde de genom vågformiga kroppsrörelser

för vattenväxlingen. De sitta härvid fastsugna med både främre

och bakre sugskålen. Efter ett par dagar var rommen kläckt.

De små ungarna sutto fastsugna under moderdjurets kropp,

och de gamla kröpo ofta omkring med sina ungar.

9. Protoclepsis maciilosa (Rathke). — Ett stort och vac-

kert exemplar af denna art, mätande 36 mm. i längd och cirka

16 mm. i bredd på bredaste stället i konserveradt tillstånd, fån-

gades af mig den 16 juli 1915 i Oxsjön i Vemdalens socken,

Härjedalen. Exemplaret togs vid stranden bland Fontinalis

och sten. Sjön ligger i nedre delen af björkregionen, ungefär

på gränsen till barrskogen. Så vidt jag vet är denna art ej

förut funnen i Sverige och ej heller så långt mot norden.

10. Hemiclepsis viarginata (O. F. Mull.). — Ett exemplar

funnet i Hillesjön vid Gäfle i maj 1915. I Skofjärden togs

den 26 augusti ett litet exemplar fastsuget på lake. Talrika

exemplar äro funna på en liten holme i Ekoln den 20 augusti

1911, där den torde konstant förekomma och träffas på de

blad, grenar och stjälkar, som finnas i på holmen befintliga

små vattenpölar på den steniga stranden. Ett af de större

exemplaren bar tre små ungar på omkring 3,5 mm. längd.

Större ungar funnos äfven, men dessa hade lämnat de äldre

och voro på egen hand ute i vattnet. Ett särskildt stort exem-

plar på 22 mm. längd bar på 25 ungar, hvilka dock voro blott

hälften så stora som de förut omnämnda; de hade ännu ej

fått den karaktäristiska färgteckningen, utan voro bjärt en-

färgadt ljusgröna. Malm^ omnämner, att han sett ungarna vid

2 mm. längd lämna moderdjuret.

Arten synes vara rätt sällsynt hos oss, men är känd från

t. ex. Göteborg, Strömstad, Lund.

11. Cystobranchiis mamillatiis (Malm). — Denna art, som

hos oss är funnen uteslutande som ektoparasit på lake, är

hittills anträffad, så vidt jag har mig bekant, endast i Mälaren,

i Nordre älf vid Kungälf samt i Vättern. Den 28 april 1915

' A. W. Malm: Svenska Iglar, Disciferae. — Göteborgs Kgl. Vetenskaps

och Vitterhets Samhälles HandUngar. Ny tidsföljd. 8 häftet. Göteborg 1863.
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fann jag två exemplar på lake från Östhammarstrakten, som var

torgförd i Uppsala. Laken var enligt uppgift tagen inomskärs

i Östhammars skärgård. Det största exemplaret är (i konser-

veradt tillstånd) 21 mm. långt. Till Malm's skildring af färg-

teckningen kan läggas följande, iakttaget på lefvande material.

Färg hvitaktig eller gråhvit; 16 tvärband funnos af ett ganska

ljust, grågrönt eller grönbrunt pigment, som var mycket glest

fördeladt. De två första och de två sista banden voro smalare

än de öfriga. Djuren voro röda af blod.

Crustacea.

12. Pallasea qiiadrispinosa Sars. — Filip Trybom har

(under namn af Gamrnariis cancelloides) anfört denna art från

Sävastbommen i Lule älf. Uppgiften, som finnes i Entomo-

logisk tidskrift för år 1885,^ förtjänar att åter dragas fram i

ljuset, enär den synes på senare tid hafva blifvit bortglömd

och ej är upptagen i Jägerskiöld's bekanta sammanställning

af våra maringlaciala krustacéers utbredning.^ Ej heller är

uppgiften medtagen i det tillägg till denna förteckning, som

Ekman publicerat/'^ Den af Trybom nämnda lokalen är belägen

i närheten af de två andra norrbottniska fyndorter, som äro

utsatta på Jägerskiöld's karta.

^

I Skofjärden har jag några gånger funnit arten på grundt

vatten, så t. ex. ett stort exemplar den 12 maj på 1,5— 3

meters djup.

I Unden är arten, som jag i somras fann, mycket allmän

(se äfven Ekman).

^ F. Trybom: Insekter och andra lägre djur, funna vid flottadt timmer och

bhmd affall från sådant.

- L. A. Jägerskiöld; Om marina, glaciala relikter i nordiska insjöar. —
Ymer 1912.

^ S. Ekman: Die Bodenfauna des Vättern, qualitativ untersucht. — Inter-

nationale Revue der gesamten Hydrob. und Hydrogr. Leipzig 1915.

* Pallasea quadrispinosa förekommer bl. a. i sjön Eleken nära Finspång

I samma sjö finnes äfven Mysis relicta talrikt liksom f. ö. gäller om en stor

mängd af våra insjöar, som ej äro omnämnda i Jägerskiöld's citerade uppsats.

Red.
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En ny lokal för arten är sjön Stora Gösken i Torsåkers

socken i Gästrikland, där jag i början af september 1916 träf-

fade den talrikt. Sjön är tämligen djup och dess yta ligger

104 meter öfver hafvet, hvilket dock är något lägre än högsta

marina gränsen i dessa trakter. Djuren förekommo ej i sjöns

djupare delar (åtminstone lämnade skrapningar där intet exem-

plar), utan inne vid en sandstrand på blott en meters djup

innanför vassvegetationen, något som ofta synes vara fallet

med denna art. Här var den allmän. Hvarken Pontoporeia

eller Mysis funnos i sjön, såvidt jag kunde finna. Äfven i Näs-

byggesjön vid Sorvik i samma landskap har jag sett arten

lefva på samma sätt.

13. Mysis relicta Lovén. — Några individ äro funna i

Skofjärden, hvarest arten likväl är mycket sparsammare än i

Ekoln, därifrån den möjligen mera tillfälligtvis invandrar till

det förra stället. Skofjärden är nämligen ej mer än 10 å 14

meter djup, med en bottentemperatur under sommaren af ofta

omkring + 17^ C.



Faunistiska uppgifter i äldre landskaps-

och sockenbeskrifningar.

Af

J. G. Carlsson.

I. Blekinge.

[de landskaps-, härads- och sockenbeskrifningar,

som särskild! tycktes vara på modet i slutet

af 1700- och början af 1800-talen, och som

ofta utgåfvos såsom akademiska disputationer,

«kan man stundom finna en hel del rätt in-

il!il!?:^>lW.J tressanta uppgifter om ifrågavarande landskaps

djurvärld vid denna eller närmast föregående tid. I en och

annan landskapsbeskrifning har en fackman på området ned-

skrifvit dessa uppgifter. Så har S. Rogberg i sin Historiska

Beskrifning om Småland af år 1770 ingen mindre än Linné

till medarbetare. Relativt säkra äro de uppgifter ur äldre

tiders rättegångsprotokoll, som beröra jaktförhållanden och

följaktligen djurlifvet i gångna tider. En god föreställning om

vissa djurararters utbredning vid en viss tidpunkt gifva

ofta de jaktförordningar, som Kungl. Maj:t eller landshöfdin-

garna utfärdade. På grund liäraf synas mig uppgifterna i E.

Fernows Beskrifning öfwer Wärmeland af år 1773 hafva ett

visst värde. Ett fåtal författare till dessa beskrifningar ha

gjort egna iakttagelser öfver djurlifvet. Så är dock förhål-

landet med Abr. Hulphers, men så är ju också hans Dagbok

öfwer en Resa igenom Dalarne år 1757 mera ett topografisk-



138 FAUNA OCH FLORA

geografiskt arbete än en historisk landskapsbeskrifning. De

flesta äldre faunistiska uppgifterna i dessa beskrifningar grunda

sig dock på hörsägner och i bästa fall på iakttagelser af folk,

som författaren kommit i beröring med.

I midten af 1700-talet utgåfvos af S. Bring, P. Mutzell,

A. J. Kling, M. t. Hammar och J. H. Sorbon på latin ett fler-

tal beskrifningar öfver olika härad i Blekinge i form af aka-

demiska disputationer i Lund, i hvilka man dock förgäfves sö-

ker efter uppgifter om djurlifvet i Blekinge vid denna tid. Så

mycket egendomligare är det då, att Laurentius Muhrbeck i

sitt arbete, Exercitiiim academium de Blekingia, Lund 1719, dock

har något att förtälja om landskapets fauna. I § 7 sid. 6

säger författaren: »Ferarum crudeliores, ursos videlicet, lupos,

lynces, & id genus alias, quas Scandia superior alit, nostra

terra penitus ignorat. Contra leporum vulpium hic ingens

invenitur numerus.

Aves vero quod attinet, nemo non novit esse plurimas, queis

haec terra sylvis & aquis abundans, dulcissima generi hospitia

praebet». Muhrbecks uppgifter om frånvaron af björn, varg och lo

få närmast anses gälla strandbygden, ty det lider väl knappast tvif-

vel om, att åtminstone lo och varg vid denna tid ingalunda

voro sällsynta i Blekinges skogsbygder. N. H. Sjöborg gifver

i sitt år 1793 utgifna arbete, Blekinges hisforia och beskrifning,

följande kortfattade upplysningar om landskapets djurvärld

vid denna tid: »På skogarna finnas om icke öfverflöd, åtmins-

tone något af Ärrar, Tjädrar, Rådjur, Harar, Mårdar, Gräfsvin,

Ekorrar, Räfvar m. m. Vid stränderne skjutas Själar (Phoca

vitulina) och många strand- och dragfoglar».

En i många afseende intressant sockenbeskrifning är den,

som utgafs år 1800 af prosten J. J. Öller öfver Jämshögs

socken; till Jämshög hörde vid denna tid nuvarande Kyrkhults

socken. I denna beskrifning lämnas en ganska utförlig skild-

ring af djurlifvet i västra Blekinge i slutet af 1700-talet.

Vid midten af 1700-talet synes vargen varit ganska vanlig

i dessa trakter, men sedan socknen år 1780 börjat utbetala
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skottpenningar, minskades antalet vargar betydligt. För hvarje

på kyrkvallen uppvisadt vargskinn betalades 5 R:dlr. Sp. och

för hvarje dödad vargunge gaf man 1 R:dlr. En fattig dräng

fick därigenom en gång 1 R:dlr. för lika många vargungar och

en annan lyckades en gång med yxa hugga en stor varg i

liufvudet, medan djuret låg och sof, och förtjänade därigenom

5 R:dlr. Af andra rofdjur nämnas räf, mård, utter, iller, gräf-

ling, hermelin och småvessla. Hare och ekorre tycks ha före-

kommit i mängd, likaså någon gång x Hjortar och Rådjur, hvilka

dock för bondens åkrar blifwa såsom skadedjur ansedde>.

Bland däggdjuren omtalas äfven fladdermössen.

Fågellifvet synes särskildt intresserat författaren, ty här

lämnas en hel del uppgifter. Man får således veta att kleran

(= sångtrasten), »som ganska mycket i drillar och wariatio-

ner liknar näktergalen», sjunger både morgon och kväll.

»Steglitsen och Grönsiskan samt Talltrasten och Wattenstaren

( - strömstaren) upphöja öfwerallt sina röster». Att Öller

träffat lärka, gök, hackspett och »en myckenhet Gyllenramar»

(= gröngölingar) är ju helt naturligt. Härfågeln beskrifves

ganska utförligt och synes den tiden ingalunda varit så säll-

synt i Blekinge som nu. Af kråkfåglar omnämnas korp, kråka

och skata. Att fågelfaunan i Blekinge i slutet på HOO-talet

var en helt annan och mycket rikare än i våra dagar, märker

man bäst, när Öller talar om roffåglarna. I skogarna funnos

den tiden »den majestätiske Örnen, den i luften simmande

Gladan» för att ej tala om ormvråk och »större och mindre

Hökar. Ufwen, Ugglan och Stenugglan höres mest mot owä-

der i dessa bergiga trackter. Den förstnämnde genom sitt

huttrande och hylande tro ofta de enfaldige wara Gasten;

och Ugglan med sina olika läten tros lika enfaldigt förespå,

än Lik i Huset, än Eld». Författaren fmner slutligen tjäder,

orre, änder, beckasiner och skogsdufvor i öfverflöd, men mera

sällan häger, stork, svan och vildgäss.

Af reptiler nämnas huggormen, som dock sällan gjorde

någon skada, och ringhalsen (= snoken), hvilken betraktades

som husdjur och matades med mjölk i ladugården. Man får
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också veta, hvarför allmogen ansåg snoken så nyttig och på

allt sätt skyddade den. : De fördrifwa Grodor eller Paddor,

hwilka i Fähusen äro så mycket farligare, som de wärkeligen

blodsuga Kreaturen i fötterna, hwaraf de blodtömde, småningom

blifwa alldeles utmärglade, ja, borttwina och dö, utan att den,

som ej gifwit ackt på orsaken härtill, kan begripa densamma».

Ett fåtal evertebrater omtalas, getingar, myror och ollon-

borrar, de sistnämnda enligt Öller tämligen sällsynta.

Tillägg till min uppsats Flyttfågelstudier*

i föregående häfte.

Af

Rudolf Söderberg.

edan min föregående uppsats tryckts, ha en

del data och andra uppgifter erhållits, som

väsentligt komplettera uppsatsens framställ-

ning af ankomsttider och flyttningar, hvarför

detta tillägg här meddelas.

Med afseende på Viskadalen som flytt-

ningsväg för simfåglar och vadare ha följande uppgifter läm-

nats (af Y. Laurell i bref):

»Viskadalen är säkerligen en flyttningsväg, ty höst och

vår ankomma skaror af svanar, gäss och änder denna väg.

Om våren synas de anlända söderifrån utefter dalgången upp

till Borås och fortsätta öfver Öresjön, vid hvilken jag bor.

Härifrån styra de färden ej öfver slätten utan österut utmed

Viskans öfre lopp. Detta har jag iakttagit flerfaldiga gånger.

I Öresjön häcka hvarken sothöns, doppingar eller brunänder

men finnas där på genomresa om våren i ganska stor mängd.

Sångsvanerna synas äfven, förra hösten ända framåt jultiden.

I höstas hörde jag många kvällar flyttfåglarnas stämmor från

rymden, däribland äfven vadares. Vid kusten af Halland är
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det stor rikedom på flyttfåglar om våren långt innan samma

fåglar ankommit så långt inåt som till Boråstrakten».

Uppgiften om flyttfågelsträckets afvikning åt öster utefter

Viskans öfre lopp synes antyda, att fåglarna följa den gamla

vattenväg, som en gång förbundit det inre Västergötland med

Västerhafvet. Fordom kunde man, berättar allmogen i trak-

ten, från den långa Åsle mosse Ö. om Falköping färdas på

skridsko på tillfrusna mossar och åar ända ned till kusten.^

Denna vattenväg bildas af Viskan, öfre Ätran och Åsle

mosse m. fl. före detta mossar och kärr.

Iakttagelser öfver gässens och svanernas sträck till eller

från Hornborgasjön bekräfta, att de taga en väg lik den ofvan-

nämnda. Sålunda var det förr en årligen återkommande hän-

delse, att gäss och svanor passerade Espås egendom sydost

om sjön till eller från Åsle mosse. Sedan denna bHfvit torr-

lagd, har passagen ändrats så, att den nu går öfver en dal-

gång i Billingens sydligaste del något norr om nämnda egen-

dom (meddeladt af J. Svedenborg).

Med afseende på lärkans och sädesärlans ankomst under

denna abnorma vår har jag vidare lyckats erhålla några obser-

vationer af intresse.

Lärkan har på grund af väderleksförhållandena anländt i

två repriser så att säga. De första uppgifterna om hennes

ankomst till Västgötaslätten voro från Vänersborg Grästorp

och Vara den %. ^ Den ^^Iz antecknades hon i Lugnas (Kinne-

kulletrakten), men ännu den ^'^
3 hade hon ej anländt till Lid-

köpingsslätten. Vid Borås sågs hon första gången den ^^1-..

Så långt var hon kommen (således ej till det inre af Västgöta-

slätten), då vintern ånyo bröt in med snö och kyla.

Natten till den ^^ (z, efter två dagars häftigt töväder, in-

träffade hon emellertid i Stenstorptrakten. Denna dag sågs

hon dessutom allmänt vid Borås, vid Sköfde o. s. v.

Dessa data peka på, att lärkan går tidigast in i Göta älfs

' Vägen är för öfrigt densamma, på livilken stenålderns megalitfolk invand-

rade till Falbygden.
'' Vid Mölndal nära Göteborg blef hon sedd den -72.
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dalgång och därifrån sprider sig öfver västra delen af Väst-

götaslätten (jfr G. De Geers uppsats) samt vidare uppåt södra

och östra kusterna af Vänern.

En annan spridning sker synbarligen uppåt Viskans dal-

gång till Boråstrakten och härifrån norrut till slättens inre.

Af de i år gjorda iakttagelserna vill det nämligen synas,

som om ett sträck gått direkt från Viskadalen den -% (lärkan

sågs då för andra gången och allmänt i trakten af Borås),

norrut öfver slättlandet åtminstone till nejden norr om Sköfde.

/ Vid Hornborgasjön hade en solig dag

en samling på många hundratal fåglar sla-

git sig ned på en torrlagd äng. Härifrån

ljöd ett egendomligt, lågmäldt kvitter, en

slags dämpad sång, hvari alla fåglarna

(hannarna) deltogo på en gång, sittande på

marken i den delvis blottade hafrestubben.

De båda år, då temperatur och neder-

bördsförhållanden noggrant observerats vid

tiden för lärkans ankomst, öfverensstämma

däri, att hon anlände en natt efter det

stormig och regnig väderlek med starkt

töväder rådt dagarna förut.

+ lärkans sprtdning i år från Märkligt är, att sädesärlati infann sig
Göta älfs dalgång före '''3;

• lärkans spridning i år från (jenna suöiga vår dcu ^ u. Hufvudkon-
Viskadalen ^'•i.

° '

g^ilLnlTchlvVnord^f",'»- tingcnteH har dock ej kommit ännu den
"'"^'^ " '

^",'4, då emellertid fotsdjup snö fullständigt

betäcker hela inre Västgötaslätten och alla rinnande vatten äro

tillfrusna. De första flockarna voro synliga redan medan fälten

till långt öfvervägande delen täcktes af smältande snö. Stora

ytor lågo visserligen bara, men landskapet var ett vinterland-

skap hvad snöförhållandena beträffar. Temperaturen höll sig

likvisst om dagen vid omkring + 2°.

Under detta abnormt sena års vår har således ärlan in-

funnit sig sedan snösmältningen kommit igång, men ej invän-

tat snöns fullständiga försvinnande, utan varit ännu starkare

bunden vid själfva tidpunkten för ankomsten (mellan 7— 11
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april). Detta anger, att ankomsttidens data blifvit så fixerade,

att de icke längre oinskränkt underordna sig snösmältnings-

förhållandena, om dessa ett år blifva onormala. Temperaturen

har nämligen icke varit den direkta orsaken till ankomsten,

enär omkring + 2' rådt med ett par dagars undantag sedan ^^jz.

Det är vidare tydligt, att de nödvändiga förändringarna ej

ännu äro tillfinnande för att ariorna skulle kunna lefva en

längre tid under dessa villkor. De nyss anlända äro dömda

till undergång. Till en väderlek lik denna kan sädesärlan med

andra ord ej anpassa sin ankomst och den har ej heller blifvit

det. I deras flyttning har således denna märkliga precision

för ankomsten utan tvifvel uppstått under yttre normala för-

hållandens tvång. Den primära orsaken är snösmältningen

(slutet däraf). Underligt är emellertid, att vanan att anlända

vid så bestämd tid kunna rotas så starkt. Sannolikt har an-

komsttiden begränsats så småningom, så att den är mindre

än den en gång varit, i det att den nu infaller närmare medlet

(7— 11 april) af den väsentligt längre tidsutdräkt (I — 15 april),

som snön behöfver för att fullständigt försvinna.

Smärre meddelanden.

En ringtrast

sågs af D:r Ivar Arwidsson i parken vid Björnarbo i Jumkils
socken den lo maj i år. Det var en gammal hane, och alldeles

mot denna arts vanor var den ej alls skygg utan lät sig beskådas

på blott några få meters afstånd först på marken och äfven sedan
den flugit upp i ett äppelträd. Sannolikt var väl fågeln stadd på
flyttning mot sina nordliga häcktrakter i fjällen, ehuru det undan-
tagsvis någon gång händt, att denna art äfven i östra Sverige häckat
långt söderut, liksom fallet är vid vår västkust. ^

Ett par storkar

observerades den 7 april innevarande år i Hofs socken, öster-

götland.

Car/ Fries.
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Märkliga vipflockar.

Viporna blefvo i år efter sin ankomst till Skåne öfverraskade

af den kalla väderleken, — 20° C samt djup snö, hvarför några

ägg icke anträffades förrän den 17 april. Samtidigt uppehöllo sig

vid häckplatserna stora flockar, som voro kvar ända till midten af

maj, då samtidigt de första dunungarne anträffades. En uttalad

förmodan, att dessa flockar skulle bestå af de för tillfället icke ruf-

vande af paren, torde vara felaktig, då, såsom också i Nordens

Fåglar framhålles, vid häckplatsen makarna städse följas åt. Icke

heller torde det varit sådana fåglar, som skulle fortsätta längre

norrut, då väderleken icke var värre än att svalorna anländt om-

kring I maj och brushanarne en vecka senare. I hvarje fall hafva

förut om åren vipflockarne aldrig hållit samman så anmärknings-

värdt lång tid.

Kristianstad maj 1917-
Tzire Sandgren.

Litteratur.

Datviiarks Fauna. C. V. Otterström: Fisk III. (166 sid., 73
textfig. och I karta.)

Med denna volym, som behandlar fastkäkar, tofsgälar, stör-

fiskar, helhufvudftskar, hajfiskar och rundmunnar, äro fiskarne slut-

behandlade i denna serie. Uppställningen af texten m. m. är lika

med i de föregående delarne och hvad som sagts om dessa, gäller

äfven om denna. I slutet bifogas en lista af ej blott danska utan

äfven svenska och norska namn. Äfven finnes en litteraturförteck-

ning, som dock är rätt knapphändig och säges upptaga blott de

viktigaste verken.

Sveriges Natur. Svenska Naturskyddsföreningens Ars-

skrift 1917. (220 sid., 6 vackra försättsplanscher och talrika text-

figurer.)

Den rikhaltiga texten behandlar en hel del aktuella ämnen och

lämnar en öfverblick öfver naturskyddsrörelsens allmänna ställning

i vårt land. I bokhandeln kostar den vackra volymen 3,50, men
föreningens medlemmar, som erlägga en årsafgift af 2 kr., erhålla

boken gratis.



S.ALLCOCK&C:oLtd.

N:o 7249 "TIT-BIT"
(liten storlek)

Slandard Uorks, Redditcb, England

FiSKKROK, METSPÖN

FISKREDSKAP
TRADE MARK.

Under åten 1900—1910 har fabriken erhållit 6 »Grand
Prix», hvilket bekräftar den öfverlägsna kvaliteten

af de varor, som fabriken tillverkar.

Detta drag saknar fenor, den kringsvängande (ro-

terande) rörelsen åstadkommes genom en böjning af

stjärten, draget är försedt med aftagbara trekrokar,

kan användas med endast en trekrok vid stjärten, men
äfven lika bra med trekrok äfven å båda sidor.

Frånvaron af alla lindningar gör draget mycket
varaktigt.

Draget spinner mycket fort, svänger omkring cent-

rumstången och är ett oemotståndligt lockbete.

Tillverkas i 3 storlekar, små, medel- och stora,

passande för laxöring, lax och gädda.

Hufvudagenter

:

PAUL BERGHAUS & C:o, Göteborg.

SKvitfefoire
Vid innevarande års Riksskyttetävling erövrades

med Ekmans Olympiakulor (laddning Skytte*

föreningarnas Vapenaffär) i huvudskjutningen:

l:sia pris och H. M:iKonungens Hederspr.;

l:s{a pris i Mäsierskapsiävlingen jämte Guldmedalj

;

2:dra pris i Mäsierskapsiävlingen jämte stock*

holms Skarpskytteförenings Hederspris och i

Stockholms Skytteförbund, Mästerskap samt

dess medalj i Guld.

Vi ladda fortfarande med

EKMANS NICKELPLATERApjE KULOR!

A.-B. Skytteföreningarnas Vapenaffär

Btyggavegaian 9, STOCKHOLM
Riks 59 94, AUm. 7515 Telegr.«adr.: »VAPEN»



Innehall:
Sid.

p-Iyttfågelobservatloner vid svenska f}^-

rar. Af Hjalmar Rendahl 97

I hvilken utsträckning förtära och sprida

småvadarna växtfrön? Af Ang. Heintze 116

Om några i Sverige till sin utbredning

mindre kända lakustrina evertebrater.

Af O. Lnndblad 129

Faunistiska uppgifter i äldre landskaps-

och sockenbeskrifningar. Af J. G.

Carlsson 137

Tillägg till min uppsats "Flyttfågel-

studier" i föregående häfte. Af Rudolf
Söderberg 140

Smärre meddelanden: En ringtrast. —
Ett par storkar. — Märkliga vipflockar 143

Litteratur 144

V \ M'l



r>!^o

.^

Fauna och Flora

Populär Tidskrift

för

Biologi

Utgifven af

Einar Lönnberg

I

. 4 1917



JAKT. OCH MALSKJUTNINGSVAPEN
AMMUNITION

JAKT. OCH FISKREDSKAP
SPORTARTIKLAR

AKTIEBOLAGET
H. M. Konungens Hofleverantör

GEORö A. BASTMAN
S" KUNGSTRÄDGÅRDSOATAN 12

STOCKHOLM

C. A. LINDGREN & C:is VINHANDELS AKTIEDOLAG

STOCKHOLM
Roslagsgatan 11

Hamngatan 15

Telefoner:

Chefen

Disponent

Ang. Olsson J:r

Uiks 5876
Allm. 5825

Kontor o. Butiker:

Riks

643 och 2238

Allm.

47 18 och 97 72

Lager: 14886

NORRKÖPING
Telefon

:

Riks 451

KÖPENHAMN
HAMBURG
NEW YORK

o. tir uaaertecimad, I

iPiÄljer enligt

äTrensoB lua&ljvr frin ulstUinlnftsme l Cöa«Dore l

saatlisa närofYsa

oar&naiiaa mcdaijfl:

StacKbolB an 25 iUnl 1909.

R«^^ Nr5801

/ a. :^.^. a^jr ^L^

Lager af

UINER
och

sriRiTuosn

Ensamförsäljare

i Sverige

för

D. & J. Mc.

Callums

Whisky



AKTIEBOLAGET

KOLTHOFFS NATURALIEMAGASIN
UPSALA

Mottager fåglar och andra djur till uppstoppning.

Uppköper bergufvar och andra roffåglar

till högsta pris. Biologiska och andra

prydnadsgrupper finnas ständigt på lager.

Rikstelefon 3 58. AUm. telefon 36.

Öppet för telefonsamtal kl- 9

—

2 och 4—6.

Telegrafadress:

KOLTHOFFS, UPSALA.



MAURITZ WIDFORSS' H.-A.-B.
^

^.

STOCKHOLM, Klarabergsgatan 31

Filialer: Drottninééatan 88 "ä Göt^atan 11

''«t. HoFLEve^*''^ största lager af

VAPEN - AMMUNITION - FISKREDSKAP - SPORTARTIKLAR för alla årstider,

HAMMERLESS-DUBBELBÖSSOR från Husqvarna, Webley-Scott, Westley Richards,

W. W. Greener, Sauer & Sohn m. fl. världsberömda fabrikanter. I största urval.

skansens zoologiska trädgård
i

M mottager med tacksamhet såsom gåfva alla slags däggdjur M
^ och fåglar eller inköper dylika till gällande pris. =

M Anbud mottagas af intendenten Alarik Behm, Skansen, =

1 Stockholm 14. g

I Rikstel.82 88. All m. tel. 82 34. j

lllllllll
~

LUNDGRENS
Fiskredskapsfabrik

Kungl. Hofleverantör

STOCKHOLM - - - 12 Storkyrkobrlnken

rekommenderar hos Herrar Amatörer, Yrkesfiskare och Återförsäljare sitt stora,

rikligen försedda och väl sorterade lager af alla sorters

VERKLIGT PRIMA FISKREDSKAP

Obs

i parti och minut till moderata priser.

./ Litograferad priskurant i bokformat gratis på begäran.

A.-B. AKADEMISKA BOKHANDELN
• UPPSALA •

är genom sina regelbundna förbindelser med utlandet (ordinarie boksändningar flera

ggr i veckan) i stånd att på snabbaste sätt leverera utländsk litteratur. Stort lager af

svensk och utländsk vetenskaplig litteratur. Levereras till fabrikernas originalpriser.

MIKROSKOP med tillbehör från Reicliert, Zeiss och Leitz.

Största sortering i Uppsala af RESERVOIRPENNOR af de förnämsta fabrikaten.

PAPPERSAFDELIMINGEIM, Ö. ÅGATAN 23
levererar allt hvad till pappersbranschen hör.



En ny gorilla från Central-Afrika.

Af

Einar Lönnberg.

m man bortser från en del mer eller mindre

osäkra tydningar af uppgifter i den äldre lit-

teraturen, så var det först på 1840-talet, som

några mera bestämda och tydliga meddelanden

om den stora människolika apa, som är känd

under namnet gorilla, nådde fram till den

civiliserade världen. Den beskrefs ungefär samtidigt i Nord-

amerika och England, men det i förstnämnda land af Wyman
gifna artnamnet gorilla har prioritet. Denna först beskrifna

typiska gorillaform härstammade från Gabun. Mera utförliga,

men delvis starkt öfverdrifna underrättelser om gorillan er-

höllos omkring ett 10-tal år senare genom franskamerikanaren

Du Chaillu, som rent utaf härigenom blef en ryktbar man.

Med den på senare årtiondena allt starkare koloniseringen af

Västafrika lärde man allt bättre känna landets djurlif. Det blef

då så småningom uppenbart, att det fanns mera än ett slags

gorilla.^ Från Fernand Vaz i franska Kongo beskrefs under

namnet G. castaneiceps en ras med mer eller mindre rödbrunt

hufvud. Den gorilla, som lefver i Nordkamerun kring Cross-

floden, fick namnet Gorilla diehli Matschie, den från Syd-

kamerun, Jaunde-trakten G. matschiei Rotschild o. s. v. Länge

^ Ett meddelande om de då kända gorillorna finnes i denna tidskrifts första

årgång för år 1906.

Fauna o. Flora 1917. Haft. 4. 10
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kände man dock till dylika apor blott från Västafrika. Det

väckte därför stor uppmärksamhet och ej så litet förvåning,

då år 1903 Matschie erhöll material af en ny och mycket

afvikande typ af gorilla från Centralafrika, nämligen den

från vulkanen Kirunga ya Sabinyo, norr om Kivusjön. Denna

långhåriga »bergs-gorilla» fick det vetenskapliga namnet Go-

rilla beriiigei efter upptäckaren, en tysk officer von Beringe.

Senare, år 1914, har Matschie äfven beskrifvit en gorilla

från Boho väster om Tanganyikasjön. Denna har kallats G.

graiieri.

Fig. 1. vuiKaiiLMi Mikeno, hvarest den nya gorillan är hemma.

Toppen är snöbetäckt.

Förra året hemförde kapten Elias Arrhenius och skänkte

till Riksmuseum ett storartadt material af däggdjur och fåglar,

som han insamlat i de östligaste trakterna af belgiska Kongo.

I dessa samlingar ingick också en synnerligen intressant serie

af 7 gorillor af olika ålder och kön. Dessa voro insamlade

på ett annat af vulkanbergen norr om Kivu, nämligen Mikeno.

Då detta ej ligger så särdeles långt från Sabinyo, syntes det

närmast sannolikt, att Mikeno-gorillan skulle visa sig vara

identisk med G. bermgei. En närmare undersökning ådagalade

emellertid, att så ej var förhållandet. Mikeno-gorillan utgör en

särskild underart eller ras, som jag kallat Gorilla beringei ml-
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kenensis. Den har större skalle (totallängd 310 mm.) än go-

rillan från Kirunga ya Sablnyo (totallängd 276 mm.), annan

form på näsbenen och okbågarne, större och bredare nack-

parti samt längre gom (137 mm.). Med afseende på sistnämnda

mått öfverträffar den alla kända gorillaraser. Sabinyo-gorillan

har, då den är fullvuxen, rödbruna spetsar och basaldelar på

hufvudets och nackens hår liksom äfven på benen. Detta sak-

nas helt och hållet hos Mikeno-gorillan. De yngre exemplaren

Fig. 2. \'ngre hane och hona af den nya gorillan skjutna af kapten

Elias Arrhenius på Mikenovulkanen 1913.

af denna sistnämnda och äfven den gamla honan äro så godt

som alldeles kolsvarta med en svag skuggning af brunt på

vissa kroppsdelar, hvilket dock mestadels har sin orsak i af-

brutna eller slitna hårspetsar. En tillsynes obetydlig egenskap,

nämligen att gorillabarnen af denna ras ha en liten hvithårig

fläck kring analöppningen, får sin betydelse därigenom, att en

likadan hvit fläck på samma kroppsdel finnes hos sjimpans-

barnen af motsvarande ålder. Det är alltså en sak, som i all

sin ringhet dock tyder på ett gemensamt ursprung för dessa

former. För öfrigt utmärker sig dessa svarta Mikenogorillor
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genom sin långraggiga päls, som på hakan och kinderna om-

ramar det nakna ansiktet liksom med ett skägg. Den gamla

hangorillan från Mikeno skiljer sig till färgen från honan och

de yngre därigenom, att han tvärs öfver ryggen har ett bredt

bälte af gråhvita, korta och tilltryckta hår i bjärt motsats mot

det långa svarta ragget på andra kroppsdelar. Håret på benen

är också något gråsprängdt. På öfverarmarne vid skuldrorna

är detta ragg längst, 15— 16 cm., vid armbågen 14 cm., på

Fig. 3. Gammal hane af Gorilla beringei mihenensis skjuten af kapten

Elias Arrhenius ^V''> 1914.

handlofven 9 cm. och på låren ungefär lika långt. Håren i

skäggkransen äro omkring 8V2 cm. långa. Utom ansiktet har

den gamla gorillahanen större delen af bröstet bart, så att de

väldiga muskelpartierna blifva väl synliga på den fotografiska

bilden. Detta bidrager äfven till att gifva honom ett vildt ut-

seende. Djurets storlek framgår tydligt genom jämförelse med

den bredvid på knä stående jägaren (kapten Arrhenius). När

skinnet utbredes på golfvet, är afståndet mellan fingerspetsarna

utan någon sträckning ej mindre än 237 cm. Det omnämnda
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gråhvita ryggbältet är tydligen ett manbarhetstecken, som ut-

vecklas sent, ty det saknas ännu alldeles hos en yngre hane,

som dock redan hunnit så långt, att de bakersta kindtänderna

i underkäken hos honom äro i bruk, och de i öfverkäken hålla

på att komma fram. Betarne äro dock ej utvuxna i sin fulla

längd, ocii käkmuskulaturen har ännu ej nått full utveckling.

Detta framgår däraf, att de starka benkammarne på skallen,

som_ hos den gamla hanen tjäna till fästen för käkmusklerna

fmusc. temporalis) hos denna gorillayngling ej ens äro antydda.

På skallen ser man f. ö. att öfre gränsen för dessa musklers

fäste ännu ej nått upp till skallens midtlinie. Jämförelsen af

åtskilliga mått på skallarna m. m. ådagalägger, att gorilla-

ynglingen ifråga i storleksafseende hunnit fram till omkring

80 procent af den gamle hanens dimensioner. Det framgår

alltså däraf, att de ofvan nämnda manbarhetstecknen (det grå-

hvita ryggbältet, benkammarne på hufvudet m. m. och den i

samband därmed starkt utbildade käkmuskulaturen) ej blott

utvecklas sent, utan också plötsligt.

En jämförelse af det intressanta gorillamaterial, som kap-

ten Arrhenius hemfört, visar i flera afseenden utveckh"ngens

gång. Mellanväggen mellan ögonen tilltager alltjämt i tjock-

lek, så att den hos den gamla hanen är ungefär 3 gånger så

tjock som hos en ung hane med mjölktänder och den första

äkta kindtanden. Detta sker dock ej genom förstoring af näs-

benen, utan genom öfverkäksbenens näsutskott. Näsbenen där-

emot undergå en egendomlig förändring. Till att börja med

ha de formen af en bred triangel, från hvilken bakåt (uppåt)

utgår ett mycket smalare, men dock på midten något vidgadt

skaft. Men denna skaftdel, i stället för att vidgas, löses upp

liksom i småbitar insprängda i de omgifvande benen hos de

äldre djuren. På grund häraf skjuter näspartiet nästan alls

icke fram ur ansiktet, ehuruväl man kan se en svag åslik för-

höjning på skallen ett stycke ofvanför näsöppningen.

Skallen af en gorillaunge med dess rundade hjärnskål är

vida mera lik en människoskalle, än den vuxna gorillahanens

skalle är. Ser man då efter hvad det är, som orsakar för-
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ändringen under tillväxten, så är det lätt att finna. Det är

förstoringen af käkpartierna och allt hvad därtill hörer, käk-

muskulaturens starka tillväxt och hvad därmed sammanhänger,

som så väsentligt gör gorillans skalle med tilltagande ålder

alltmera olik en människoskalle. Alla tänder hos gorillan äro

mycket större än hos en människa. Hos gorillahanen af denna

art är t. ex. den andra äkta kindtanden i öfverkäken 18, r mm.

bred och 17,2 mm. lång, mätt öfver kronan. Hela kindtands-

raden i öfverkäken har en längd af 72,5 mm. och för under

Fig. 4. Skalle af en u.n^ hane af den nya gorillan, som ännu blott har

mjölktänder och första kindtanden.

käken är samma mått 83,3 mm. Denna tändernas storlek står

gifvetvis i förhållande till den föda, som af dem behöfver sön-

dermalas. Men dylika tänder kräfva tillika å ena sidan ganska

stort utrymme, så att käkarne följaktligen blifva stora, och å

den andra sidan behöfves en stark muskulatur för att kunna

med tillräckliga krafter röra denna käkapparat på ett verk-

samt sätt. Denna muskulatur behöfver i sin tur utrymme och

fästytor af betydande storlek, och på detta sätt omdanas hela

djurets hufvud. Käkarne få större djup och bredd. Okbågarne

förstärkas och få breda fästytor. Hos hanen, där de med stora
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betar väpnade käkarne äfven blifva kampmedel, måste musku-

laturen än ytterligare förstärkas. Särskildt gäller detta om

tinningsmusklerna, som växa upp alltmera och utbreda sig

öfver hela hjärnskålens sidor. Slutligen mötas senfästena för

de båda sidornas tinningsmuskler längs hjässans midtlinie,

men det räcker ej ens därmed, utan för att vinna än mera

fästyta förbenas senorna där, så att en hjässkam uppstår, som

alltmera tilltager i höjd. Och när detta stadium nåtts, finnes

det ej så stor yttre likhet vare sig med människans eller ens

med gorillabarnets skalle. Det är emellertid uppenbart, att

Fig. 5. Skalle af den gamla iiaucn ai o<j/ilia beringei mibenensis visande de

kraftiga okbågarne, benkammarne på liufvudet, käkarnes och tändernas storlek.

Hörntanden i öfverkäken är afbruten under djurets lifstid. (Starkare förminskad

än fig. 4.)

denna starka utveckling af den råa styrkans maktmedel, käk-

muskulaturen, blir en hämsko på intelligensens förstorande.

Hjärnan, som ju är säte för den sistnämnda, intränges i en

trång hjärnskål, som icke blott ej längre kan tillväxa på grund

af de uppståndna benkammarne öfver suturerna, utan äfven

rent af hotas med minskning i volym genom benväggar-

nes förtjockande under muskulaturens tryck. Faktiskt har, så-

som vi senare skola få se, den gamla gorillans hjärnskål mindre

rymd än gorillaynglingens, hos hvilken senare det ännu är

23,5 mm. kvar, innan tinningsmusklerna mötas öfver hjässan

och sålunda ännu möjlighet finnes för hjärnskålens tillväxt.
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Jämför man en gorillaskalle med en människoskalle, fram-

träder skillnaden bl. a. i den förras betydligt större gomlängd,

hvilken når sitt maximum hos denna art. Denna betingas

framför allt genom tändernas storlek och tandradens längd.

En alldeles analog skillnad finner man vid jämförelsen af en

babianskalle med en markattskalle. Man kan sålunda på sätt

och vis säga, att en gorillaskalle i viss mån förhåller sig till

en människoskalle som en babianskalle till en markattskalle.

Analogien blir desto mera framträdande därigenom, att ha-

narne såväl af gorillor som af babianer tillföljd af käkmusku-

laturens starka utveckling blifvit utrustade med stora hjäss-

och nackkammar, som saknas hos motsvarande honkön samt

hos människor och markattor. Ehuru sålunda otvifvelaktigt

gorillor och babianer förete en afsevärd parallellism i utveck-

lingen, är dock olikheten mellan deras skallar särdeles påfal-

lande bl. a. därigenom, att hos babianerna käkpartiet skjuter

långt framför ögonhålorna som hos en hund, men gorillorna

på långt när ej äro så prognatha trots deras gomlängd, som

ofta öfverträffar densamma hos babianerna. Denna skillnad

beror därpå, att hos babianerna hela käkpartiet till och med

bakersta kindtanden ligger framför okbågens främre fäste. Men

hos gorillorna är den andra och tredje, samt hos de unga

t. o. m. den första äkta kindtanden skjutna bakåt bakom ok-

bågens främre kant. Sålunda kommer den bakersta delen af

käkpartiet att hos gorillorna ligga under hjärnkapselns främre

del i likhet med, ehuru i mindre mån än hos människorna, ej

framför densamma som hos babianerna. Detta medför, att

underkäkens uppstigande gren måste bli hög för att nå upp

till ledytan mot skallen. Den vertikala höjden af underkäken

genom ledknappen är också längre än den horisontala grenen.

Då hos däggdjuren hjärnan ganska noga utfyller hjärn-

skålen, kan man genom mätning af den senares rymd få känne-

dom om den förras storlek. Dylika hjärnskålsmätningar ha

företagits på de af kapten Arrhenius hemförda gorillakranierna

och lämnat följande intressanta resultat:
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Hjärnskålsryniden hos tii ung liona med mjölktänder är 417 kem.

» i> » gammal hona » 435 »

» » » ung hane med mjölktänder » 470 »

i> » » »gorilla) ngling» » 597 »

» » » gammal gorillahane » 585 »

Af dessa mått finner man genast, att gorillahonans hjärna

i alla åldrar genomgående är betydligt mindre än hanens I

mjölktandsstadiet har honan en hjärna, som blott är 88 % af

hanens i motsvarande ålder, och senare blir förhållandet än

oförmånligare, mellan 72 och 74 %. Till en viss grad förklaras

detta genom honans mindre kroppsstorlek, men ingalunda till

fullo, ty vi se, att gorillahanen i ett så tidigt stadium, som då

han ännu blott är ett barn med mjölktänder, har större hjärn-

volym än den fullvuxna honan, som dock gifvetvis är myc-

ket större. Äfvenledes är det förvånande att se, att den hon-

liga gorillaungen, då den ännu är i mjölktandsåldern, har fått

en hjärna, som är nästan lika stor som hos den fullvuxna

modern, eller närmare uttryckt 94 procent af densamma. Detta

ådagalägger, att hos gorillahonorna hjärnan redan vid tidig

ålder når i det närmaste upp till full storlek, men sedan så

godt som står stilla i utvecklingen. Hos de hanliga gorillorna

återigen utvecklas hjärnan synnerligen kraftigt under den lifs-

period, som ligger mellan mjölktandsåldern och >:ynglinga>-

åldern, då alla kindtänderna äro utvecklade och tagna i bruk.

Vid sistnämnda ålder är tydligen hjärnan fullt utvuxen och

synes åtminstone ej tilltaga i storlek. Huruvida den rent af

minskas, såsom anförda mått synas gifva vid handen, eller ej,

är kanske bäst att tillsvidare lämna oafgjordt, då materialet

ej är större, och det alltså möjligen kan bero på en individuell

variation, att hjärnan hos den gamla gorillahanen i detta fall

är mindre än hos den yngre. Likväl synes det med hänsyn

till hvad som ofvan yttrats om skallens omdaning genom käk-

muskulaturens oerhörda tillväxt hos de gamla gorillahanarne

ingalunda vara uteslutet, att de här anförda volymmåtten peka

i rätt riktning och att hjärnan sålunda blir mindre hos de

gamla.
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Den tyske zoologen Selenka har i ett af sina arbeten

meddelat uppgifter om hjärnskålsvolymen för ett antal gorillor.

Hos honorna växlar den mellan 380 och 530 kem. och medel-

talet blir 450 kem., och hos hanarne mellan 420 och 590 med

ett medeltal af 510 kem. Mikenogorillans hona är sålunda

något under medelmåttan med afseende på sin hjärnvolym,

under det att hanen af samma art når till eller öfver det

kända maximum. Skillnaden i hjärnans volym hos gorilla-

könen skulle enligt Selenkas beräkningar hålla sig i genom-

snitt omkring 60 kem. Hos Mikenogorillan är denna skillnad,

såsom synes af siffrorna ofvan mycket större eller omkring

150— 160 kem.

Rörande Mikenogorillans förekomst och lefnadsförhållanden

har kapten Arrhenius meddelat följande. Den är rätt talrik

på nämnda berg och lefver i flockar. En gång iakttogs en

flock på omkring ett 30-tal. Gorillorna äro emellertid synner-

ligen skygga och hålla sig på platser, dit det är svårt för

människor att framtränga. Själf måste kapten Arrhenius med

sina män krypa fram genom bambusnåren för att komma åt

sitt byte, och det var följaktligen svårt att få tillfälle till skott.

Då gorillorna förföljas, begifva de sig högre upp på berget till

ännu otillgängligare trakter.

Infödingarna där kalla gorillorna »Ingagiv.

Gorillorna föra ett kringströfvande lif och hålla sällan till

mer än en månad i samma trakt, ty då är det vanligen slut

med betet, och de draga då åt annat håll. De lefva mest af

bambuskott och andra dylika växtämnen. De sägas göra sig

ett slags bo bland bambun och fodra detta med mindre och

mjukare kvistar.

Negrerna frukta sjimpanserna mer än gorillorna, ty de

förra kunna anfalla en människa utan att retas, de senare ej.

Men om en gorilla angripes, försvarar den sig tappert och söker

slita sönder sin fiende med tänderna. Negrerna jaga gorillor

för att få deras skinn, som de använda för insvepande af sina

varor, men också för att hämnas. Så t. ex. då en man från

Sangana dödats af gorillor, hämnades hans släktingar genom
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att döda 5 gorillor. Infödingarna jaga gorillorna med hjälp

af en hund, som biter gorillan och sedan springer undan till

sin husbonde, som står med spjutet färdigt. Då gorillan är

inom räckhåll, kastar negern spjutet på henne och flyr. Så

går hunden åter till anfall och manövern upprepas, tills gorillan

öfvermannats. Negrerna äta ej köttet af vare sig gorillor

eller sjimpanser.



Rörsångarens förekonnst i Göteborgs-
trakten.

Af

Axel Hall.

å jag en gång under vintern 1916— 17 i när-

heten af slakthuset i Göteborg påträffade ett

^^; fågelbo, som var fäst mellan några vasstrån,

Il
tog jag för gifvet, att det var ett rörsångarbo,

som begagnats under närmast föregående

^:^;^ sommar. Jag hade nämligen ofta om somma-

ren hört och någon gång sett små sångare, som höllo till

här i vassen, och funderat mycket på, om det kunde vara säf-

eller rörsångare. Nu ansåg jag mig emellertid hafva fått saken

klar; det kunde ej gärna vara annat än rörsångare, som byggde

på så sätt. Men så hände det någon tid efteråt, att jag i

»Nordens Fåglar» kom att läsa en uppgift om rörsångaren,

hvilken lydde sålunda: I vassarna vid Göta älfs utlopp, invid

Göteborg, har han varit allmän men efter deras torrläggande

försvunnit. Mitt intresse för saken stegrades nu än mer, och

jag föresatte mig, att jag skulle lösa frågan om rörsångarens

förekomst i ofvannämnda trakt under nästkommande sommar.

När så midsommaren kom, ansåg jag tiden vara inne att

undersöka vassarna. Jag begaf mig därför ut till slakthuset

och hade knappt uppnått första vassdungen, förrän jag fick

höra den gamla välkända melodien med sina sträfva, liksom

afhuggna toner, och, viss om ett godt resultat, inträngde jag

i vassen, som nu till följd af den långvariga torkan växte på

föga fuktig mark. Snart tystnade sången. Jag uppsökte nu
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först de ställen, där vasstråna stodo som tätast och marken

var som fuktigast, och på en sådan plats ett bra stycke in i

vassen fick jag plötsligt se ett litet bo, som var byggdt mellan

4 vasstänglar och bestod af strån, vippor och åtskilliga trådar

samt invändigt var klädt med tagel. I detta lilla vackra rede

lågo 4 grågröna, fläckiga ägg. Jag hade ej länge betraktat

boet, förrän jag åter fick höra det sträfva ljudet från tvenne

sångare, som hoppade från strå till strå ett stycke från boet.

De voro nu, som naturligt var, djärfvare än vanligt, och jag

kunde tydligt urskilja, att det var rörsångare. Medan jag foto-

graferade boet, kommo ytterligare ett par till för att hjälpa till

med att få mig bort därifrån. Detta gaf mig anledning för-

moda, att flera rörsångare häckade strax invid, och fördenskull

begaf jag mig ut några dagar senare i afsikt att genomsöka

de öfriga vassdungarna i närheten. Jag ställde nu min kosa

till dem, som kanta den lilla bäcken, hvilken här följer väst-

götabanan åt, och där det är något vattenrikare. Här hittade

jag snart nog ännu ett rörsångarbo. Efter att hafva vadat ut

till det, fann jag, att det innehöll 3 st. dunklädda ungar, på

hvars vingar konturfjädrarna börjat växa ut. Boet lutade

mycket på grund af den blåst, som de närmast föregående

dagarna hemsökt vassarna och den omständigheten, att det ej
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låg så långt in som det första boet; det bestod af i hufvudsak

samma material som detta. C:a 100 meter från det sist funna

boet upptäckte jag ytterligare ett med 4 ägg, hvilket liksom

de båda föregående var beläget ängefär 7^ rn. öfver marken

(eller vattenytan). Men ej nog därmed. Jag hade ej aflägsnat

mig mera än en 30, 40 m. från sistnämnda bo, förrän en rör-

sångare började sjunga alldeles i närheten, och jag upptäckte,

att jag stod vid ett bo, hvilket satt mycket lågt — ^ja till ^/i m.

öfver marken — och innehöll 4 ägg. I ett femte bo hade

äggen redan kläckts, och där lågo nu 4 små, nakna ungar och

gapade efter mat.

Åtminstone vid de 4 bona lade jag märke till, att fåglarna

höllo sig stilla och gömda i vassen, ända tills jag stod nära

intill boet, då hanen började sjunga ett litet stycke från detta,

eller båda makarna läto höra sitt sträva ljud, tills jag åter af-

lägsnade mig. Då jag således plötsligt fick höra en rörsånga-

res stämma alldeles i min närhet, kunde jag vara förvissad

om, att jag ej var långt från hans bo.

Således häckar rörsångaren ännu i Göteborg och det i

jämförelsevis stort antal, då jag ännu blott undersökt en del

af vassområdena, och rörsångare troligen häcka äfven i de

öfriga, och områdena ej äro särdeles stora; det är dock sanno-

likt, att det ej dröjer många år, innan denne lille sångare till-

lika med rörhönan och vattenrallen, som senast i våras an-

träffades här, försvinna från dessa sumpiga områden, hvilka

alltmer inkräktas, liksom förut sothönsen — som senast förra

året funnos här till ett antal af minst 7 par — viporna, än-

derna och troligen äfven säfsparfvarna hafva måst göra.



Några anteckningar från en resa till och
en tids vistelse i Wiesbaden

och dess omnejd.
Af

H. Nyqvist.

nder försommaren 1911 tillbragte underteck-

nad 3:ne veckor i Wiesbaden, och som det

möjligen kan intressera någon af tidskriftens

läsare att få en liten inblick i denna trakts

I? fågelvärld, lämnas här en kort resumé af de

T-^i delvis nya bekantskaper inom densamma, jag

gjorde, jämte några observationer under resan dit och dän.

Den 21 maj på morgonen lämnade jag på ångfärjan Trelle-

borg med Hamburg såsom närmaste mål. I bländande solsken

låg hafvet lugnt som en spegel. Allt var öde och tomt och

söndagsfrid hvilade öfver vattnet. Ej en fågel syntes förr än

vi nalkades Rugen, då några enstaka skrattmåsar voro oss till

mötes. Ju närmare land vi kommo ju mera ökades deras

antal och i Sassnitz' hamn var det lika fullt af dem som vid

våra skånska kuststäders, och voro de där, utom ett par sä-

desärlor, de enda synliga fåglarna. På tåget tog jag plats vid

det stora kupéfönstret för att se hvad i hastigheten kunde

uppsnappas. Ett stycke från Sassnitz, ungefär halfvägs till

Bergen, går banan alldeles intill ett tämligen stort grundt

vatten, och här lågo i ett dike strax invid banvallen ett par

skedänder, hanen i sin praktfulla högtidsskrud, hvilka ej visade

minsta oro för det i deras omedelbara närhet framrusande

tåget. Något längre ut stodo 18 stycken gråhägrar, ej heller
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de visade oss den ringaste uppmärksamhet, hvilken vi så myc-

ket mer ägnade dem. Det är nog sällsynt att på så nära håll få se

dessa skygga fåglar i deras hvardagslag. Några stodo med in-

dragna halsar i sin karakteristiska halfraka ställning, synbarligen

mätta och belåtna med sin värld, andra med hufvudet spejande

böjdt mot vattenytan, färdiga att med ett blixtsnabbt hugg öfver-

raska någon ovarsam fisk, alla på så djupt vatten, att det räckte

dem en bra bit ofvan tarsleden. En och annan lyfte och drog

med tung flykt bort mot den aflägsna bokskogen. Ute i vatt-

net syntes en liten grön plätt, öfver hvilken svärmade ett moln

af skrattmåsar, som tydligen där hade sina häckplatser. Här

och hvar under vägen lyfte enstaka par rapphöns skrämda af

den framilande ånghästen. I en liten sjö i Mecklenburg för-

vånade det mig att få se ej få viggar parvis fördelade. Ha-

narna voro gamla i full praktdräkt, hvilket ju tydde på att de

därstädes häckade. På ett par ställen i detta land syntes en-

staka storkar, hvilka, gravitetiskt stegande fram öfver ängarna

i sina svarthvita dräkter, gjorde sig präktigt mot den gröna

och blomsterbrokiga gräsmattan. Då och då såg man en hare

hoppa upp och gno in i ett klöfverfält samt fram mot aftonen små

flockar rådjur växla ut ur de närliggande skogsdungarna. Endast

en gång syntes en skock råkor, hvilka jag väntat mig få se tal-

rika, samt blott sparsamt några exemplar af vår vanliga kråka.

Under min vistelse i Hamburg använde jag naturligtvis

masta tiden i Hagenbecks världsberömda djurgård vid Stellin-

gen. Det gör alltid på mig ett beklämmande intryck, då jag

ser de högre däggdjuren i en zoologisk trädgård, huru väl det

än är ordnadt för dem. Då de ej behöfva kämpa för sin till-

varo, blifva de förr eller senare mer eller mindre degenererade.

De hafva ej som människan förstånd att genom kroppsrörel-

ser motarbeta verkningarna af ett lif i dåsig maklighet, och

ej synes deras ägare hafva tillräckl gt beaktat denna sak. Det

verkar parodiskt att se antiloper och gazeller på stela rachi-

tiska ben stulta omkring inom sin inhägnad och tänka på hvad

man hört berättas om deras vighet och snabbhet i sin frihet.

En daglig motion framför chambriéren skulle snart nog sätta
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dem i god form igen. Fåglarna reda sig i allmänhet bättre, i

synnerhet simfåglarna, som i de stora dammarna föra ett mera

naturenligt lif. Det var en praktfull anblick att se de långa ra-

derna af hundratals papegojor från de ståtliga araerna och

kakaduorna, till de små sällskapspapegojorna i alla möjliga fär-

ger, hvilka dels i burar, dels med kedjor om fötterna öppet

voro placerade i träden i en allé. Det kanske mest intressanta

tyckte jag dock vara de antagligen i cement eller sten gjorda

afbildningarna af åtskilliga af våra kolossala förhistoriska ödlor,

som voro placerade i en af parkens afdelningar, och med sina

enorma proportioner och skräckinjagande utseende gåfvo an-

ledning till många lärorika betraktelser.

Från Hamburg fortsatte jag med dagtåg till Wiesbaden.

Först efter passerandet af en god del af Liineburgerheden vi-

sade sig den första svarta kråkan, hvilken jag nu för första

gången fick se lefvande. Ännu syntes en och annan grå, men

inom kort voro de försvunna, och ju längre söderut man kom

desto talrikare blefvo de svarta. De sågos nu tidt och ofta.

I Wiesbadens omgifningar var den allmän, och hade jag där

tillfälle att tämligen noga studera henne. I allt — läte och

lefnadssätt, vaksamhet och öfriga prof på intelligens — syntes

hon vara fullt lika sin grårockade frände. Äfven på afstånd

skiljer på flykten det vana ögat henne från råkan. Vingarna

äro breda och vingslagen trögare. Ej så lätt är det däremot

att skilja de yngre fåglarna på marken, ja till och med då

man har dem i handen. Det har åtminstone ibland vållat mig

bryderi att vid första anblicken säga, hvilken jag har framför

mig.

Jag anlände till Wiesbaden på kvällen, och tidigdags mor-

gonen därpå väcktes jag af en koltrast, som, antagligen äg-

nande sin någonstans i hotellets närhet på sin andra kull

rufvande maka den första morgonhyllningen, lät sina klara

flöjttoner ljuda från balkongen utanför mitt fönster. Han fort-

satte punktligt vid samma tid hvarje morgon en vecka bortåt,

dels från samma plats, dels från den närliggande takkransen,

men snart fick han väl börja deltaga i hushållsbestyren och

Fauna och Flora 1917. Höft. 4. 1 I
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sluta med sina musikaliska prestationer. Jag saknade länge

denna trefliga väckarklocka.

Det är ett nöje att vistas i ett land, där allt skötes

med sådan ordning och omtanke som i Tyskland. Detta

visar sig ej minst i den omvårdnad, som ägnas småfåg-

larna. Här tillåtas ej okynniga pojkar eller kringströfvande

kattor eller hundar att störa dem, hvarför de förlora en

stor del af sin skygghet och blifva, i synnerhet i städerna,

mycket förtroliga med människan. I Wiesbadens plante-

ringar samt Taunus' härliga bokskogar var därför ett rör-

ligt lif af småfåglar, och gjorde jag bland dem ett par nya

bekantskaper af mycket angenäm art. Den allmännast inom

staden förekommande och nästan allestädes närvarande fågeln

var koltrasten, som liksom gråsparfvarna hemma, fast natur-

ligtvis ej i dessas stora antal, uppträdde såväl på hustaken

som i planteringarna och hoppade kring benen på en. I den

stora vackra Kurhausparken hade han bo i de täta rhodo-

dendrongrupperna samt buskagerna och sågos flera par mata

sina nästan fullvuxna ungar i rabatterna och på gångarna.

Denna fågel är ju nu äfven hos oss, enkannerligen i Skåne,

blifven stadsbo, ehuru han ej där så bortlägger sin naturliga

skygghet; men att jag midt i den modärna staden Wiesbaden

skulle få se vår hos oss till skogarnas lugn hänvisade taltrast,

förvånade mig. Visserligen i ett fåtal jämfördt med sin svarte

släkting uppträdde han dock här och där i staden, och i en

grantopp i Nerothals plantering satt en riktig virtuos till sån-

gare och sökte med sina starka toner öfverrösta det buller, de

omedelbart under honom framilande spårvagnarna samt ström-

men promenerande åstadkommo. I samma plantering såg jag

en dag en liten grå fågel hoppa fram ur en buske, som vid

närmare skärskådande befanns vara en järnsparf, och på hans

beteende syntes tydligt, att han hade rede i närheten. I mot-

sats till hos oss tyckes han således här som i England fått

vanan att umgås med människan. Den tredje af våra barr-

skogsfåglar, som här uppträdde i löfträden, var gransångaren,

som allmänt i bokskogen samt i träden inom Sonnenbergs
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gamla slottsruin oupphörligen lät höra sitt enformiga kipp-

kjapp, kipp-kjapp. Grönsångaren och bastardnåiktergalen voro

också allmänna i stadens omgifningar, däremot hvarken hörde

eller såg jag någon löfsångare. En ny bekantskap var för

mig den svarta rödstjärten, af hvilken ett par hade bo i ofvan-

nämnda slottsruin — där för öfrigt äfven ett par af vår van-

liga var bosatt — samt en synnerligen svart gammal hane

sågs vid Nerobergs restaurant. Tyvärr fick jag ej höra någon

sjunga. Flere gånger tog jag tidigt om morgonen spårvagnen

till Sonnenberg, hvarest såväl den gamla ruinen som den

leende nejden utöfvade stark dragningskraft genom den stilla

ro de erbjödo uttröttade nerver.

Då jag en härlig dag härifrån begaf mig på promenad

utmed kanten af en buskbevuxen ravin, fick jag i ett råg-

fält invid gångstigen höra en för mig ny fågelsång. Klara,

starka toner omväxlade med mjuka melodiösa, ibland på-

minnande om trädgårdssångarens och svarthättans sång,

men ibland fast sällan uppblandade med några sträfva,

om säfsångarens påminnande ljud. Jag fick ej se fågeln, som

aldrig visade sig utom den höga säden, men, efter hvad jag

med sannolikhet förmodar, hade jag framför mig en Acroce-

phaliis paliistris. En annan ny bekantskap var girlitsen, som

var allmän såväl i planteringarna vid stadens villor som vid

Sonnenberg och i Biebrichs slottsparks höga plataner och

andra löfträd. De vackra brokiga hanarna läto från någon

trädtopp höra sin mera egendomliga än vackra sång karak-

teristisk af en del surrande ljud, blandade med några fåtaliga

klarare toner. Var deras sång ej vidare vacker, så var där-

emot den sydliga näktergalens — Liisclnia vera — så mycket

härligare. Trots den sena tiden, början af juni, sjöngo dock

i de täta buskarna i Biebricks park tvenne hanar flitigt. I

synnerhet den ene var en utmärkt sångare. Oförgätligt var

att höra dessa djupa, melodiösa och klingande strofer, ganska

olika vår näktergals mera hurtiga och accelererade slag, och

ej förekommo så många af dennes skärrande och smackande

biljud. En enda Motacilla boarula — en gammal vacker hane
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— såg jag en dag trippa på taket till en i parkens närhet

konstgjord ruin. Tvenne tofslärkor sågos en dag springa på

trottoaren i stadens utkant. Om jag undantager törnskatan,

som jag såg vid Sonnenberg, observerades endast få af våra

vanliga parkfåglar. Således förvånades jag öfver den relativa

bristen på bofmkar och gulsparfvar, flugsnappare, trädgårds-

sångare och svarthättor, af hvilka jag endast någon gång såg

eller hörde en och annan, och som sagdt observerades ingen

enda löfsångare. Vid Rhen såg jag en dag en stor örnlik-

nande fågel lågt flyga öfver vattnet, hvilken antagligen var en

häger, då ju dessa fåglar med sin indragna hals under flyk-

ten på afstånd mycket påminna om en örn. En del fisktärnor

sysslade med sitt fiske, för öfrigt var det fågeltomt på det

grumliga vattnet.

I motsats till i Norden, där försommaren 1911 var syn-

nerliger kall och regnig, rådde i denna del af Tyskland en

intensiv hetta denna tid. Temperaturen sjönk under en vec-

kas tid ej någon natt under + 30° C. och detta blef i läng-

den olidligt. Jag afbröt därför min sejour tidigare än ämnadt

var och återvände till Sverige strax före midsommar, där nu

ändtligen sommaren började på allvar. De vackra midsom-

mardagarna tillbragte jag i Hälsingborg och företog nästan

dagligen segelturer i Sundet och utefter norra Sjasllands leende

kust. Näktergalarna hade i dessa trakter nästan öfverallt

slutat med sin sång, men koltrastarna sjöngo öfverallt i Dan-

marks leende lunder trots den sena tiden. Antagligen hade

det kalla och ruskiga vädret menligt inverkat på deras första

kull. I Pålsjö bokskog strax invid Hälsingborg uppträdde en

talltrast, som lärt sig af de därstädes talrikt förekommande

näktergalarna att förvillande likt härma deras sång såväl i kraft

som raskt tempo.



Ornithologiska notiser.

Af

E. L.

1. Fåglar såsom marina relikter.

^..:?*— yii^lcn 2 juli i år hade några vänner beredt mig

i ^^-,, Jv ...^ det stora nöjet att i deras sällskap få före-

"^^^taga en utflykt i motorbåt till en grupp af

skär och holmar, som tillhöra Vänersnäs egen-

dom och med ett gemensamt namn kunna

^^"^;:^;l?^:^3 kallas Hagö-skären, emedan de ligga norr om

Hagön och spetsen af Vänersnäs udde. Det var en särdeles

vacker dag, och vi njöto i fulla drag af landskapets skönhet.

Inne mot Vänersnäslandet utbredde sig vidsträckta vassvikar,

som med sin ljusa grönska bildade en vacker motsats mot den

mörka barrskogen. I dessa vassar finnes en god stam af gräs-

änder, och dessutom trifvas här doppingar, sothöns m. fl.

Skärgården utanför bildas dels af lågt afrundade, ej sällan

ganska flata hällar, på hvilka glaciärrefflorna ofta syntes myc-

ket skarpt inskurna, dels af smärre holmar till största delen

med rätt sparsam växtlighet. På några funnos låga tallar och

alar samt en- och videbuskar, på andra blott örter, bland hvilka

väl fackelblomster (Lythrum), renfana (Tanacetum) och Veronica

longifolia togo skönhetspriset. Vänern är inom detta område

ganska grund. Mycket talrika stenar och klipphällar strax

under vattenytan göra navigationen äfven för smärre motor-

båtar ganska svår och är för den, som ej känner farvattnet,

ej utan risker. — Detta gällde dock ej oss, emedan vår värd.



1 66 FAUNA OCH FLORA

kapten Beurling, ägde den fullständigaste kännedom om alla

»hemliga farleder». — Men på grund af vattnets ringa djup

kransades många af skären af breda ljusgröna band af vass

och högvuxen starr. På dessa skär hade fiskmåsarne (Larus

caniis) sina mest omtyckta tillhåll och häckade tydligen koloni-

vis på vissa af dem. De snöhvita måsarna mot den gråa

hällen och den gröna vassen togo sig särdeles fma ut i det

klara solskenet. — Förresten hände det ej sällan, att fisk-

måsarne här liksom vid Ekoln och på en del andra ställen

slogo ned och satte sig i talltopparne utefter sjöstranden. —
När vi kommo längre ut i skärgårdens yttre, nordligare delar,

funno vi tärnor i stort antal äfven häckande. Vi räknade på

ett skär ej mindre än 32 bon med ägg, som företedde hela den

vanliga växlingen i färg från ljust gulgrått och olivgrönt till

mörkt leverbrunt. Men ännu intressantare var den talrika

förekomsten af ståtliga hafstrutar.' Dessa hade redan stora

ungar, som dels vandrade kring på klipporna, dels, om vi

visade oss för närgångna, summo bort till ett annat skär.

Fågelfaunan var i öfrigt ej särdeles artrik härute. Ute på

fjärden summo några storlommar och af landfåglar syntes ett

par sädesärlor. Kråkor hade haft bo i en tall, men ungarne

voro utflugna. En ertappades dock och fick bota för fädernas

missgärningar. Under en sten hade en pracka sitt nu väl-

skyddade bo, men huru hon skall klara sina små ungar, när

dessa kläckts, bland denna mängd af rofgiriga hafstrutar, det

blir nog mera problematiskt. Stora förhoppningar torde hon

väl näppeligen hafva att kunna skydda hela kullen. Såsom

ett exempel på hafstrutarnes glupskhet äfven i denna trakt kan

nämnas, att när vår värd några dagar tidigare tog en hafstrut-

unge därute, lämnade denna ifrån sig en mindre vadare, som

den sväljt. Sannolikt var detta en drillsnäppa, ty det var den

enda art af småvadare, som jag såg härute bland skären. En

annan, större vadare hade jag däremot glädjen att få se, ehuru

den i år sades vara mindre talrik än vanligt, nämligen strand-

^ Att de sedan gammalt plägat lia sitt tillhåll därute, därpå tyder namnet

Måkeskär på ett af de nordligaste skären.
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skatan. Här lefde alltså och häckade bredvid hvarandra tveiine

marina fågelarter, hafstrut och strandskata. Båda äro ju

förut väl kända från Vänern, och jag har äfven själf sett dem

båda på andra ställen vid denna sjö, men först nu kom jag

att närmare öfverväga betydelsen af deras förekomst här. Det

slog mig, att de måste båda vara relikter från den tid, då Vä-

nern stod i öppen förbindelse med hafvet.

Då inlandsisens väldiga massor hunnit afsmälta så långt,

uppstod ju, såsom bekant är, öfver Svea land och norra Göta

land ett bredt sund, som förband Östersjön med Västerhafvet.

Denna mäktiga hafsarm steg så högt öfver hvad som nu är

land, att till och med ofvanpå Hunnebergs höjdplatå finnas

leraflagringar, som innehålla skal af hafsmusslor. — Dagen

efter mitt besök i Hagö skärgård visade mig jägmästare M.

Stenberg strax bakom och ofvanför jägmästarebostället på

Hunneberg just en dylik lerfyndighet med marina skalrester,

som vid närmare undersökning delvis funnos utgöras af frag-

ment af musslan Saxicava riigosa. — Men äfven sedan den

landhöjning inträffat, som gjorde Östersjön till en sötvattens-

fylld insjö, Ancylussjön, förblef Vänern länge en fjärd med

öppna förbindelser till det nutida Skagerack. Så småningom

fullbordades dock afstängningen och Vänern blef hvad den nu

är, en insjö. Detta skedde geologiskt sedt i ganska ny tid,

men för människor och andra lefvande varelser är den tid-

rymd, som förflutit sedan dess, lång nog, säkerligen åtskilliga

tusen år.

När Vänern var en del af ett stort hafssund, lefde natur-

ligtvis en hel del marina fåglar där, och åtminstone en stor

del af dem kvarstannade äfven under den tid, då förhållandena

ändrats därhän, att Vänern blef en fjärd af västerhafvet. I

den mån som förbindelserna med hafvet åtstryptes, och Vänerns

vatten genom de stora tillflödena alltmera fullständigt utsöta-

des, minskades dess marina fauna. I Vänern lefver nu blott

en rent marin fisk\ hornsimpan, i en reducerad reliktform

' Vänerslaxen är dock i sin egenskap af blanklaxform äfvenledes att be-

trakta såsom en marin relikt från Vänerns hafstid.
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samt några lägre djurarter, hufvudsakligen kräftdjur. Då så-

lunda den marina faunan i Vänerns bäcken till stor del dog

ut, blefvo äfven förhållandena försämrade för många af de

hafsfåglar, som förut funnits där, ty den näring, som var för

dem nödvändig, började tryta. Äfven de försvunno alltså undan

för undan. Men några af dem kunde tillpassa sig till de

ändrade förhållandena och äfven under dessa fmna det för lil-

vets uppehälle oundgängliga, och till dessa hörde hafstruten

och strandskatan, hvilka alltså år efter år återvände till sina

gamla häckplatser. Hafstruten kunde i och vid den stora söt-

vattenssjön tillfredsställa sin glupskhet på lefvande och döda

fiskar, ägg och fågelungar ungefär på samma sätt som vid

hafvet. Strandskatan fick ändra diet i så mån, att hon, allt-

eftersom vattnet utsötades, och de marina strandmoUuskerna

därför dogo ut, måste öfvergå till att äta de sötvattensmol-

lusker, som småningom invandrade. Säkerligen var den lilla

snäckan Limncea ovata, som äfven uthärdar i så starkt bräckt

vatten som t. ex. i södra Öresund, en af de första, som infann

sig och troligen därför viktig såsom föda för strandskatan.

Denna snäcka är ännu allmän vid Vänerns stränder.

Emellertid är det tydligt, att dessa båda nämnda fågel-

arter trots sina årliga vandringar och flyttningar äro såsom

häckfåglar^ lika mycket marina relikter som t. ex. horn-

simpan.

Men frågan kan utvidgas. Äro dessa båda arter de enda,

som på detta sätt kvarstå såsom ett slags marina relikter och

är Vänern det enda ställe i vårt land, där man kan tala om

dylika. Tänker man närmare efter, torde man nog kunna fmna

flera liknande fall. Hvad då först Vänern angår, så lefver där

ännu en marin måsfågel, nämligen gråtruten, såsom häckfågel,

ehuru den ej förekom i denna egenskap vid Hagöskären. Om
den gäller då alldeles detsamma som förut sagts om hafs-

truten. Men gråtruten häckar äfven på ett annat ställe, som
^ Det ligger vikt uppå att betona, att det är i egenskap af häckfåglar,

som hafstruten ocli grätruten, såsom nedan namnes, skola kunna räknas såsom

marina relikter, ty eljest stryka de ju rätt mycket omkring och kunna visa sig

äfven i insjöarna.
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ligger vid en del af det gamla hafssuiidet öfver det mellersta

Sverige. Denna häckplats är att finna vid Omberg på ett af

dess branta stup mot Vättern. AUdenstund detta berg reste sig

ur vattnet, äfven då det omgifvande lägre landet täcktes af liaf-

vet, skulle man kunna tänka sig, att denna gråtrutkoloni ägt

bestånd på samma plats ända sedan denna aflägsna forntid.

I ännu en insjö, som ligger inom det gamla hafssundets grän-

ser, nämligen Glan, häckade gråtruten ännu omkring 1870-talet

enligt C. W. Lundborg. Själf såg jag som pojke ett par hafs-

trutar häcka på Lillskär i samma sjö. Visserligen ligger denna

sjö ej så särdeles långt från en af det nutida hafvets inre

vikar, Bråviken, men det oaktadt torde den ofvan gifna tyd-

ningen såsom en reliktförekomst äfven i detta fall ej kunna

utan vidare tillbakavisas, ty enligt tillgängliga uppgifter häcka

de nämnda trutarna ej annorstädes i vårt land vid insjöar.

2. Eli alfågcl i Vänern den 28 juni.

Den 28 juni i år stod jag i sällskap med några vänner på

yttersta spetsen af det moränref, som afslutar ön Hinden mot

nordväst och där sänker sig ned under Vänerns yta. Plötsligen

kommer en fågel flygande utifrån sjön rätt mot mig. Jag blef

ytterst förvånad, ty det gjorde intryck af att vara en alfågel,

såsom jag också utropade. Den närmade sig alltmera och slog

till ej långt från oss. Mycket riktigt, det var en gammal al-

fågelhane i glänsande brunsvart skrud med gråhvita kinder

och långa stjärtspröt. Zeisskikaren gaf en klar bild af de

minsta detaljer. Strax alfågeln hade slagit ned, dök den efter

föda ett par gånger, men tycktes ej finna hvad den önskade,

hvarefter den ånyo lyfte och flög ut på fjärden söder om refvet,

där den låg en stund, innan den flög bort ur vår åsyn.

Det var en ganska egendomlig uppenbarelse att finna en

alfågel i Vänern i synnerhet vid denna tid på året. Men detta

är ej det märkligaste, ty fåglar komma ju då och då på villo-

vägar, utan det intressantaste i iakttagelsen ligger i den lilla

underrättelse om denna arts ruggning, som kan erhållas här-
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ifrån. Vid ett föregående tillfälle har jag i denna tidskrift

(1913, p. 120-122) diskuterat frågan om »alfågelns dräktom-

byten». Därvid framhölls, att alfågeln i olikhet mot andra

dykänder och änder utbyter den hvita praktdräkten mot den

mörka sommardräkten redan innan den framkommit till häck-

platserna, men att den då ej fäller vingpennorna och de långa

stjärtpennorna. Alfåglar i Riksmuseets samlingar skjutna om-

kring den 1 1 och den 24 maj äro i full (eller nästan full) som-

mardräkt, men ha ännu de gamla vingpennorna. Iakttagelsen

i Vänern den 28 juni ådagalägger, att alfåglarna ännu så sent

som nämnda dag ej ha fällt sina vingpennor, utan ha full flyg-

förmåga. Detta bevisar, att alfågelhanarne ej fälla sina ving-

och stjärtpennor förr än ganska lång tid efter, sedan den mörka

sommardräkten i öfrigt är fullfärdig. Det blir sålunda sanno-

likt, att trots sommardräktens mycket tidiga anläggande den

nämnda fällningen af pennorna verkligen normalt inträffar i

augusti, hvarom antydningar gifvits genom ett par iakttagelser,

som finnas anförda i litteraturen, men som hittills föga beak-

tats. Hvad den första angår, beror det sannolikt därpå, att

den är gjord på en skadad fågel. M. von Wright sköt den

25 aug. 1867 i närheten af Hälsingfors en alfågelhane, som

skadskjutits på våren och därför ej kunnat flytta. I en not i

arbetet »Finlands Foglar» meddelas om detta exemplar, att det

hade »nya, ännu ej fullt utvuxna vingpennor, de långa stjert-

pennorna stucko fram, sommarfjädrarne på framrygg och skuld-

ror voro mycket slitna, på framryggen funnos qvar flere mycket

slitna hvita fjädrar» — . Denna fågel var tydligen till

följd af sitt skadade tillstånd abnorm, och man kan därför af

dess förhållande ej draga vidtgående slutsatser. En annan

iakttagelse af en alfågel med fällda vingpennor omtalar Kolt-

HOFF helt kort i sin berättelse »om norra polartrakternas dägg-

djur och fåglar>.^ Denna fågel sköts längst in i Myskoxfjorden

på nordöstra Grönland den 17 augusti.

Sålunda, om man skulle våga sammanställa hvad man vet

om alfågelhanens ruggning, skulle det bli följande:

1 K. Vet. Akad. Handl. Bd 36, n-.n Q, p. 51.
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l:o. I april börjar ruggningen från vinter- till sommardräkt,

och, ehuru denna ruggning sker olika fort hos olika individer,

är den oftast fullbordad i midten eller mot slutet af maj. I

denna ruggning fällas ej pennorna i vingar och stjärt.

2:o. I augusti fällas ving- och stjärtpennor och nya dylika

utväxa.

3:o. I oktober sker ruggningen från sommar- till vinter-

dräkt, men pennorna bibehålles.

Det är alltså i olikhet med förhållandet hos andra and-

fåglar en uppdelning af sommardräktsruggningen, som må-

hända kan betraktas såsom en tillpassning till den högnor-

diska fågelns lefnadssätt. Det är uppenbart, att alfågelhanen

ej skulle kunna byta pennor samtidigt med det tidiga anläg-

gandet af sommardräkten, ty då skulle den ej kunna flytta upp

till sina arktiska häckplatser. Fällandet af vingpennorna in-

träffar f. ö ungefär på den tid, då man skulle kunna vänta

det i förhållande till artens sena häckning. Det är sålunda ej

däri, som det från andra andfåglar afvikande ligger, utan i den

tidiga anläggningen af sommardräkten. Det är möjligt, att

denna förskjutning beror på, att den korta sommaren i fågelns

arktiska hemtrakter efter fortplantningsbestyrens fullbordande

ej skulle gifva tid både till ruggning och nybildning af pen-

norna, och att därför dessa båda funktioner skilts åt till tiden.

Ruggningen af småfjädrarne sker därför redan, medan fåglarne

ännu äro kvar i sydligare vatten, men sedan isen där gått bort

så, att ej längre någon fara för svält förefinnes, och är så-

lunda undanstökad, innan häckningen sker. Däremot synes

parningen redan börja, medan fåglarne ännu äro kvar här nere

i våra skärgårdar.



Några ord om floran i Solberga socken
i Bohuslän.

Af

Folke Lundberg.

å jag för åtskilliga år sedan för första gån-

gen reste med tåget mellan Göteborg och

ff"|i^i Uddevalla, hvilken bandel då nyss hade blifvit

färdigbyggd, gjorde de trakter, hvarigenom ba^

nan löpte, ett synnerligen trist och ödsligt in-

c^^^^i^^5?^^^Ä^ tryck på mig. Särskildt Inlands Norra och Södra

härader karaktäriseras på vida sträckor endast af sterila bergs-

platåer bevuxna med en mager och artfattig vegetation. Emellan

dessa stenöknar och ljungfält kunna dock finnas oaser, som ut-

märka sig för en förvånande frodighet och artrikedom. Jag

har under den tid jag fullgjort min värnplikt lärt mig känna

och älska det landskap, som heter Bohuslän, och har under

mina fälttjänstöfningar sett ett och annat, som för en bota-

nist äger sitt intresse. Så t. ex. fägnades mitt öga mången

gång vid åsynen af den vackra ock egendomliga ormbunken,

Blechniim spicant (Kambräken), som stundom uppträder täm-

ligen rikligt i mellersta Bohuslän, t. ex. flerstädes i Resteröds

s:n, och vid Hofhult i samma socken fann jag i aug. 1912 un-

der en bataljonsmanöver den sällsynta dvärgjohannesörten,

Hypericum humifusum, å en sandig åker i stor mängd. Denna

lilla vackra ört är enligt Krook och Almquists »Svensk Flora

för Skolor» 3:e upplagan, endast anträffad i Skåne, Blekinge
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och Småland. Huruvida nämnda växt ännu finnes kvar å denna

lokal, har jag under senare år icke förvissat mig om.

Det är icke min afsikt att med denna lilla uppsats gifva

en uttömmande bild af vegetationen i Solberga. Den är blott

resultatet af en liten exkursion, som jag den 10:de juni i år

företog till denna intressanta trakt och under hvilken jag fann

en del karaktäristiska och sällsyntare växter.

Eftersom morgonstund har guld i mun, och jag ville hafva

tiden för mig samt dessutom fruktade att dagen skulle blifva

synnerligen varm och besvärlig, hade jag beslutat mig för att

I esa med första tåget, kl. 7,30 från Göteborg. Vid '/aö-tiden

var jag framme vid målet för min färd, anhaltstationen Kode,

hvarifrån marschen mot väster sedan skulle anträdas. Under

promenaden utmed landsvägen fram emot Solberga kyrka

iakttogs intet af särskildt intresse; våra vanliga åkerogräs

frodades utmed dikeskanter och på åkerrenar, bland dessa var

särskildt Carex disticlia med sina långsträckta, bruna axsam-

lingar iögonenfallande. Närheten till hafvet bevisades genom

förekomsten af sutt (Plantago maritimaj, som här växte ut-

med landsvägskanten i stora och kraftiga individ. Sedan Sol-

berga kyrka passerats, grenar vägen sig; jag tog af till vänster

och fortsatte ned emot Åseby. Vägen leder här öfver en bäck

och framkommer sedan till en göl med dybotten; här iakt-

togos Equisetiim fluviatile, Scirpus palustris, Carex acuta m. m.

1 bergen invid gölen sågs Silene maritima.

Efter att hafva fortsatt ännu en stund sluttar vägen lång-

samt från Aseby ned emot Ödsmålskilen. Plötsligt, på ett

afstånd af endast några hundra meter från stranden blef jag

varse en liten sirlig växt med lifligt ljusröda blommor. Jag

gick närmare och fann den vara ett exemplar af fjällysan

Viscaria alpina). Den stod där i full blomning och spred

omkring sig en mild och behaglig vällukt. Jag såg mig om-

kring i den närmaste terrängen efter flera och fann till min

förtjusning, att den rara växten här förekom i talrikhet. En-

ligt approximativ beräkning uppskattade jag den på detta ställe

till flera hundra individ. Jag kunde alltså utan risk för väx-
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tens framtida bestånd insamla en del exemplar för mitt her-

barium. Den växte i lika stor mängd å ömse sidor om vägen

i en mager och stenbunden, stundtals fingrusig terräng. Dess

följeslagare voro Antennaria dioica, Rumex acetosella, Calluna,

Empetrum m. fl. samt på skuggiga ställen invid de kring-

spridda klippblock, som känneteckna lokalen, växte Vaccinium

myrtilliis. Enligt de uppgifter jag sett i litteraturen angående

Viscaria alpina synes det mig, som om nämnda växt vore

mycket tunnsådd å de platser, där den förekommer i Bohuslän.

Lektor C. J. Lindeberg skrifver i sitt för omkring 40 år se-

dan utgifna arbete »Förteckning öfver Hallands och Bohusläns

fanerogamer och ormbunkar», att Viscaria alpina förekommer

sällsynt i södra Bohuslän och i södra Halland, hvilket angifves

med beteckningarna B. s. r. (-- Bohuslän södra rar) och H. s. r.

Med H. s. r. afser författaren troligen det i ll:te upplagan af

Hartmans flora upptagna växtstället vid Marbäck i Snöstorps

s:n öster om Halmstad. I Bohuslän har dels lekt. Lindeberg,

dels flera andra botanister anträffat Viscaria alpina. Den är

af gammalt känd ifrån Koön öster om Marstrand; äfven denna

fyndort finnes upptagen hos Hartman (Ed. 11). I senare tid

har den likväl ej blifvit funnen här. I sin uppsats »Några

lokaler för sällsyntare växter i Marstrandstrakten» i Bot. No-

tiser årg. 1913 sid. 79 skrifver tullförvaltare A. A. Lindström:

»Vid en utflykt, som Prof. Nordstedt, D.t Bauman och under-

tecknad den 8 juli 1912 företogo till den icke långt härifrån

(Marstrand) belägna Elgön hufvudsakligen för att insamla Rosa-

former, upptäcke jag i en bergskrefva på norra sidan af en

åt söder utskjutande halfö ett par individ af Viscaria alpina

(L.) G. Don. Vid förnyad granskning af lokalen påträffade

såväl prof. Nordstedt som jag ytterligare några ex. Den

är som bekant i Hartmans Flora, ed. 11, uppgifven för Koön,

hvarest jag i flera år sökt den, dock alltid förgäfves».

Viscaria alpina är ju en växt, som är ganska utbredd i

Sveriges och Norges fjälltrakter. Enligt Neumans Svenska

Flora är dess utbredning följande: Lpm — Dir. och Hls., Vstm.,

Srm., Bh., Hall., Bl., Öl. — och Prof. Axel Blytt säger i sin
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»Handbog i Norges Flora» följande angående dess förekomst:

»Lyng- og lavbevoksede fjeldvidder, isaer i vidje- og lavbeltet,

sjeldnere lavere; i de nordligste egne ei sjaeldent lige ned til

havet; Vandsö ved Möss kun 20 m. o. h.» Då jag icke med-

förde instrument, kunde jag ej beräkna höjden öfver hafvet,

men jag tror icke att växtlokalen kunde ligga mera än cirka

7 eller 8 meter öfver hafsytan.

Sedan jag insamlat tillräckligt af Viscaria, fortsatte jag

mot söder utmed stranden af Ödsmålskilen. Här kunde Sali-

cornia herbacea växa så tätt, att den bildade verkliga facies

och förlänade stranden på långa sträckor en rödgul färgton.

Vägen från Åseby förenar sig längre fram med landsvägen

från Ytter Restad och Skårby, hvilken senare leder bort till

Rörtången. Jag slog in på denna väg och gick under skydd

af skuggande löfträd fram emot hafvet. Marken var här ej så

utsatt för den brännande solhettan, hvarför vegetationen här

började antaga ett friskare och yppigare utseende. Utmed väg-

kanterna frodades Cardamine pratensis, Spircea ulmaria, Geiim

rivale och Carex hirta förutom många andra arter, hvarjämte

syntes vackra, ännu ej blommande exemplar af Senecio jacobcea,

som ofta pryder kustängarna här uppe i Bohuslän. Efter att

hafva bestigit en rätt brant backe uppnåddes den lilla bergiga

halfö, som kallas Rörtången. På detta kala bergsparti syntes

ånyo några exemplar af Viscaria alpina. För öfrigt uthärdade

endast Festuca riibra och ovijia, Sedum acre och annmiin

jämte några få andra växter på detta torra, solbelysta bergs-

parti. På en strax utanför Rörtången belägen holme, Fisk-

holmen, som stod i förbindelse med land medelst en sten-

brygga, växte mycket af den ståtliga kärrtöreln, Euphorbia

palastris, en växt som i senaste tid vunnit ökadt intresse, då

af dess rika, klibbiga mjölksaft ett slags gummi kan beredas.

Då intet annat af intresse fanns å den lilla holmen, lämnade

jag den snart och riktade nu mina steg till den lilla fiskarstuga

å Rörtången, hvars invånare bruka ro besökande öfver till den

midt emot belägna Brattön. Omkring stugan växte Artemisia

absinthium och Hyoscyamiis niger samt ett par exemplar af
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Eiiphorbia esiila, hvarjämte en del ännu ej blommande exemplar

af den sällsynta nicktisteln, Cardiiiis imtans, iakttogos på

denna plats.

Då jag kommit i land på Brattön, lade jag genast märke

till en liten glatt och blågrön växt med ljusgula blommor.

Den befanns vara ett litet exemplar af den införda Conringia

orientalis, en växt, som i senare tid börjar vinna alltmera

terräng liksom en annan invandrande, korsblommig växt från

Syd-Europa, Sisymbrium altissimum. Trots ifrigt sökande fann

jag blott detta enda exemplar. Å de låga bergskullarna på

denna sida af ön växte äfvenledes Viscaria alpina ehuru spar-

samt. Däremot frapperades jag af den nästan totala frånvaro

af vår allmänna tjärlysa, Viscaria vlscosa, som jag under hela

vandringen endast iakttagit i några få exemplar invid Rör-

tången. I bergskrefvor och bland stenar stod hagtorn, Cra-

ta^giis oxyacantha i full blomning; C calyclna och C. monogyna

såg jag emellertid icke till.

Brattön är ett Korsika i miniatyr. Nästan hela ön är upp-

tagen af branta, hart när otillgängliga berg och i dalarna ligga

ofta stora stenblock samt mängder af kullerstenar, hvilket allt

gör vandringen ganska besvärlig. Strandbildning finnes egent-

ligen endast på den norra sidan af ön, och det är denna smala

landremsa, som är bebodd och föremål för någon odling. Jag

följde vägen, som utgår från östra fiskläget, och fortsatte ut-

med stranden förbi täppor och fiskarkojor. Till höger om mig

glittrade hafvet uppfylldt af hvita segel, och till vänster reste

sig de gigantiska bergstopparna, af hvilka den högsta, Blå-

kullen eller Blåen, som den af ortsbefolkningen benämnes, den

högsta bergstoppen i södra Bohuslän, dominerande höjde sin

kala, mäktiga hjässa mot himlahvalfvet. Efter en stund stan-

nade jag nedanför en brant, nästan otillgänglig klippvägg, för

att i dess skydd söka en stunds hvila efter den långa vand-

ringen. Här iakttog jag på skuggrika, fuktiga afsatser och

stup en annan af den bohuslänska tiorans rariteter Rhodlola

rosea, rosenroten, i rätt stor mängd. Den tycktes befinna

sig utmärkt på denna plats och stod redan nu i början af
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juni i full blomning. Rhodiola är ju liksom den ofvan omta-

lade Viscaria alpina en i våra fjälltrakter rätt utbredd växt.

I Bohuslän är den af gammalt känd från Gullmarsfjorden samt

Koön, hvarest den ännu finnes på en inskränkt plats i mängd.

Efter att hafva njutit min välbehöfliga hvila och skattat lokalen

på ett par exemplar af den vackra fetbladsväxten, fortsatte

jag. Rhodiola tycktes ej vara sällsynt på denna sida af ön,

den syntes nästan öfverallt i fuktiga bergspringor eller hän-

gande från hyllor och afsatser, där den funnit fäste och en

smula jord, samt där den låg i skydd för solen. Af andra

anmärkningsvärdare växter, som uppträdde här och där på

bergsluttningarna, iakttogos blodnäfvan, Geranium sangiiineum,

som redan började slå ut sina granna, röda blommor, samt

den kalkälskande Erysimiim hieracifoliuni, som gärna höll sig

invid potatisåkrar och trädgårdstäppor, där jorden var starkt

bemängd med snäckgrus. Från ett föregående besök på sen-

sommaren 1916, då jag besökte den södra sidan af ön, har jag

lagt på minnet: Erysimum hieracifoliam fl. st., Hypericum

montaniim, Hypochceris radicata, Lathyris silvestris, Vicia

silvatica i mängd på en strandäng och ej långt från denna

Bracliypodium pinnatnm sparsam på ett enstaka ställe nära

stranden. Ett par buskformiga exemplar af den norska oxeln,

Sorbiis aria, har jag äfven iakttagit i det inre af ön.

Snart hade jag framkommit till västra stranden och det

lilla täcka fiskläget på denna sidan, Västra Brattöns läge.

Midt öfver sundet låg den i det föregående omnämnda Elgön

med sina leende småskogsomkransade berg och bördiga ängar.

Jag kunde ej underlåta att låna en eka och låta ro mig dit

öfver. Norra delen af ön är bergig och liknar i detta hän-

seende Brattön, den södra är däremot ganska lågland och bör-

dig. Då tiden redan var ganska långt framskriden, måste jag

inskränka mig till en hastig öfverblick af det sydöstra strand-

partiet och för öfrigt lämna ön till en grundligare undersök-

ning vid ett annat tillfälle. Bergen nådde ej tillnärmelsevis

till en sådan höjd och storlek som Brattöns väldiga forma-

tioner, och ej heller tycktes vegetationen vara så intressant

Fauna och Flora 1917. Haft. 4. 12
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här som på Brattön. Då Elgön faller utom ramen för min

lilla uppsats, den hör nämligen till Lycke socken, skall jag

nöja mig med att i största korthet omtala de fynd, jag här

gjorde. Bergen voro vackert beklädda med ek, hassel, rönn

m. fl. trädslag och i skuggan af dessa fanns en undervegetation

af våra vanliga berg- och lundväxter. Af anmärkningsvärdare

växter fann jag endast Trifolium filifonne och T. fragiferum

samt Ammodenia peploides faciesbildande å strandängarna,

och på strandklipporna växte Sagiiia siibulata. k en liten

holme strax utanför växte en del Euphorbia palustris. Det är

dock möjligt, att man vid en noggrannare undersökning af ön

skall finna en hel del af botaniskt intresse.

Efter att hafva tagit mig ett uppfriskande bad och af den

medförda matsäcken hafva tillfredsställt magens kraf blef tiden

snart mogen för hemmarschen. I god tid framme vid Kode

station hade jag tillfälle att före tågets gång på banvallen iakt-

taga Equisetiim arvense i sommarstadium och försedda med

sporax, hvilket ej så ofta förekommer.
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Smärre meddelanden.

Flyttfåglarnas ankomsttider i norra Jämtland och Ånger-

manland.

Undertecknad, som innevarande år varit i tillfälle göra en del

resor inom nordöstra delen af Jämtland samt norra Ångermanland,
har begagnat tillfället anteckna tiderna för en del flyttfåglars an-

komst till dessa trakter. Observationerna äro gjorda inom Ströms

och Alanäsets socknar af Jämtland samt Tåsjö socken af Ånger-
manland.

Tidigast uppenbarade sig staren, den -^V^; sädesärlan den ^^/4;

bofinken den ^^/i; lärkan (sång-) den ^^li tranan, sädgåsen, knipan
och storskraken den ^/s; ringdufvan den ^^i ormvraken den ^^/s;

kärrsnäppan och säfsparfven den ^^J:,; brokiga flugsnapparen, röd-

stjärten, rotgeln, ortolansparfven, stenskvättan, talltrasten, rödvinge-

trasten, gransångaren och ängspiplärkan den ^^/o; drillsnäppan den
^%; hussvalan den "'/•'> ^ löfsängaren och enkelbeckasinen den ^'^/s;

rödbenta snäppan, ladusvalan, backsvalan den ^^/:,\ göken och busk-

skvättan den ^^/s; grå flugsnapparen den -^jy^ trädgårdssångaren och

tornsvalan den *^/g.

Sedan dessa observationer gjordes, har jag emellertid ej sett

till hvarken staren eller sånglärkan, hvarför jag måste antaga, att

dessa fåglar ej häcka här. — Endast en stare har varit synlig,

nämligen i Hoting {^*/i). — Söndagen den ^^/h, då en stark tövind

blåste, företogs en promenad utmed 'l"åsjön, hvarvid kärrsnäppans

och säfsparfvens ankomst noterades. Ingen af de arter, som an-

tecknades följande dag (^Vf>)> kunde dä iakttagas. Natten mellan

den 13 och 14 föll ett ljumt regn och påföljande dag syntes eller

hördes en mängd nya arter.

Som en egendomlighet kan äfven nämnas, att den ^^/i iakttogos

i Östersund, å det öppna, obebyggda området mellan Katrinelund

och järnvägsstationen, 4 st. råkor. Något misstag, t. ex. förväxling

med kråkan, kan här ej föreligga, då undertecknad — bördig från

Skåne — förut haft rika tillfällen att iakttaga och studera denna
fågel.

Strömstad den ^^/c, 191 7.

Albert Nilsson.
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Wclwitschia och kriget.

En af de mest underbara växter i världen är utan tvifvel IJV/-

icitschia. Den hör till de nakenfröiga växterna och familjen Gnc-

taccce. Den bildar en trädartad stam, som är kort och tjock samt

till största delen nedsänkt i jorden. Dess hela längd blir väl aldrig

mer än omkring i — i,; m. Den öfre stamändan, som sticker upp

öfver jorden, är flat som ett bord och omgifves af basen af tvenne

2— 3 ni. långa, läderartade blad, som ofta äro upprispade liksom i

remmar af vinden och med spetsarne delvis begrafna i sanden,

lltefter den nämnda bordlika stamändans kanter sitta smågreniga

hlomstjälkar med motsittande täck^lad och små hänge- eller kotte-

lika blomsamlingar ;if omkring 5 cm. längd och röda till färgen.

Wchvitsiliin i Kalaluiriökneii (efter Keknf.r).

Blommorna äro tve- eller enkönade. Vid mognaden omslutas de

torra fröna af de på kottarne kvarsittande täckbladen.

Denna Aäxt upptäcktes 1860 (1. 1865) af den österrikiske lä-

karen och botanisten Friedr. Welvvitsch (f i London "Vio 1872

vid 63 års ålder), som re^te på uppdrag af den portugisiska rege-

ringen i Angola. Den fanns där växande på den ökenartade hög-

slätten sydost om Mossamedes och ^•ar af negrerna känd under

namnet »n'tumbo».

Den bästa på senare tid kända fyndorten var i närheten af

järnvägsstationen Welwitsch pä Windhukbanan i Tyska Sydviist-

Afrika. Den tyska regeringen hade här bemödat sig att skydda

ntumbo och inhägnat ett område för att freda den för framtiden.

När tyskarna nu under kriget måste vika för öfvermakten och lan-

det kom under engelsk förvaltning, fortsattes lyckligtvis skyddandet.

Inhägnaden bibehölls och förbud utfärdades mot åverkan, sä att
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ingen fick gräfva iii)p och sälja någon WekuitscJiia. Sålunda und-

gick den krigets allmänna förödelse, som eljest också beklagligtvis

sträckt sina verkningar till Afrika till skam för de hvita.

Egendomliga häckplatser.

Vid Änggården i Göteborg har ett par koltrastar lagt i dagen
en stor djärfhet vid val af häckplats. Boet hvilade pä bara marken
vid en trädstam öppet för allas blickar och på cirka 2 meters af-

stånd från spårvägslinien. Trogen låg honan och rufvade i boet

trots att hundratals människor dagligen passerade förbi.

Jag upptäckte boet af en händelse och besökte det nästan

dagligen. Honan låg så troget på äggen, att man nästan kunde
vidröra henne, innan hon flög upp. Äggen hunno dock inte kläckas,

ty då jag en dag kom dit, var boet förstördt, troligtvis af okynniga

pojkar.

Det kan äfven omtalas, att ett trädgårdssångarpar häckade i

en liten hallonbuske på samma ställe ungefär 3 meter från spår-

vägslinien.

Göteborg den 25 juni ig 17.

G. B. Linden.

Till frågan om mårdens gömmande af ägg.

Med anledning af frågan i n:o 2 af Fauna och Flora: »Göm-
mer mården ägg till vinterförråd?» ber jag få meddela följande, af

mig gjorda iakttagelse.

Under en jakt i november 1904 inom Rätans socken, Jämt-
land, spårades en mård af mig jämte en annan person under c:a

4 timmars tid fram till en kullfallen torrfura, hvarur djuret skräm-

des fram och sköts. Under spårningen, som skedde i omkring fots-

djup snö, iakttogs huru mården vid två olika tillfällen gått under
i blockmark och från bägge ställena hämtat upp tjäderägg, ett på
hvarje ställe, hvilka han förtärt. Som, så vidt jag nu kan minnas,

det var flera km. mellan hvarje ställe^ är det troligt, att äggen här-

rört ur tvenne kullar, enär det är föga antagligt, att mården, då den

på våren kommer öfver en kull, då skulle gömma äggen km. -långt

ifrån hvarandra.

Luleå i juni 1Q17.

Ragnar Tjernberg.

En annan bekräftelse af samma sak har erhållits af jägmästare

M. Stenberg, som meddelar, att han ej mindre än 5 gånger under
mars månad vid spårandet af olika mårdar på Hunneberg funnit,

att de uppgräft och förtärt tjäderägg. Då sålunda bindande bevis-

ning erhållits för denna sak i olika trakter af landet, torde man
kunna påstå, att mården verkligen har för vana att gömma ägg för

framtida behof, och häraf framgår äfven, h\ilken svår fiende till vår

skogsfågel mården är.
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Diatryina, en nyupptäckt fossil jättefågel från undre eocen

i Wyoniing.

De nordamerikanska paleontologerna Matthew och Granger
lia helt nyhgen beskrifvit ett nästan fullständigt skelett af en jätte-

fågel, som hittills endast var känd genom några fragment funna

igri i eocenlager i Wyoming. Dessa fragment döptes af Shufeldt
år 19

1
5 till Diatryina ajax. Sommaren därpå fanns emellertid ett

helt skelett af en dylik märklig jättefågel, som erhållit namnet Dia-
tryma steini. Af beskrifningen framgår, att den varit en på marken
lefvande fågel utan flygförmåga, ty vingarna äro rudimentära unge-

fär som hos en kasuar. Skelettets höjd är öfver 2 m. Halsen är

tämligen kort och tjock och uppbär ett oerhördt stort hufvud af

32,5 cm. längd. Näbben utgör dock det mesta däraf, ty öfver-

näbben enbart har en längd af 22,5 cm. och en höjd af 15 cm.

Diatryma antages ha sin närmaste släkting i den ännu lefvande

sydamerikanska seriema ("677/7czw(^7^, som dock är blott omkring 60 cm.
hög och ej alls groft byggd, utan ungefär af tranans typ. Dess
hemvist är »campos» i Brasilien och ned till Paraguay.

Då räfven provianterar.

År ig 1 6 vid midten af maj hittade ynglingen Per Person i

Gevågs by af Ragunda socken på de stora gränsmarkerna mot
Ångermanland ett räfide, där ungarna inte kunde åtkommas. Utan-

för idets öppning lågo vid tillfället en nytagen tjäderhöna och en

dito orrhöna, troligen fångade på äggen.

Nu företog sig den för observationer af de vilda djuren myc-
ket intresserade och vetgirige unge mannen att under några nätter

med sin älghund i band följa räfhonans spår, då hon på kvällen

lämnat idet och var ute på proviantering. Och om dessa sina

nattliga färder, då räfhonen »skuggades», har han berättat mig
följande:

Först påträffades en groda, som hunden krafsade fram, där

den blifvit nedgräfd, vidare en hare, en gammal tjädertupp (sanno-

likt öfverraskad under sitt spel på marken), en ripa, en trast och

en tjäderhöna, som tagits på äggen, samtliga nedgräfda men igen-

sökta af hunden. Vidare hade en trana, då hon sysslade med
fångst af grodor i de källa, blifvit antastad, men hade räddat sig

med förlusten af några fjädrar. På ett enda ställe hade räfven

under alla dessa nätter sökt efter råttor vid ett rothvalf, men hur

detta slagit ut kunde ej utletas.

Min sagesman berättade på ett mycket fängslande sätt sina

många iakttagelser under dessa lärorika nätter, då han gick med
sin kloka jämthund i proviantörens spår samt de finurliga försök

räfhonan hade tillgripit att förvilla en eventuell förföljare, då det

tagna bytet skulle döljas genom nedi^räfning i jorden.

Två år förut, eller 1914, besökte meddelaren äfvenledes ett

räfide i samma marker. Vid detta besök påträffade han vid idet

några helt nyss dödade harungar, sju stycken nytagna tjäderungar,

som lågo tillsammans i en hög. Af detta var ingenting förtärdt.
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Vidare funnos följande matrester: 2 fötter af sjöfågel, oräkneliga

tassar af mycket små harungar, ett antal ekorrsvansar samt vingar

af en gammal tjädertupp.

Med dessa exempel för ögonen borde man kunna sluta sig till,

att den kvantitet af hare och skogsfågel, som Norrlands hela räf-

stam under en vår tillgriper, skall vara häpnadsväckande stor,

Gifvetvis är det under ^åren och försommaren räfven är som
skadligast för den jaktbara vildnaden, dä räfhonan har att försörja

sina 5— 9 matfriska ungar. Men det han under den tiden tar af

vildnaden bör vara nog att betrakta honom som ett för vildbanan

svårt skadedjur.

Hammarstrand den 27 maj 191 7.

Elof FrisendaJd.

Fågelnotiser från Motala.

Härmed delgifvas några fågelfynd från Motalatrakten:

7i 1917 erhölls invid Motala ström mellan Wettern oth Boren

en öfvervintrande rörJiöna — gammal hona.

^°/2 1917 observerade jag i en park inom Motala stad en

steuhiäck; på grund af de i allmänhet något matta färgerna för-

modade jag, att det var en hona.

^"/ö 19 1 7 erhölls i Boren ed rödstn^pix' dopping (gråhakedop-

ping) gammal $; den hade fastnat i en utlagd ryssja; storleken

(eller rättare litenheten) hos detta ex. är rätt anmärkningsvärd; mått:

totallängd: näbbspets— stjärtspets 36 cm., från vingknogen till ving-

spetsen ]6 cm., från vingspetsen till stjärtspetsen 35 mm.
Sfröiustorcn förekom sistlidne vinter i strömmen här ytterst

sparsamt,- brukar annars infinna sig här och öfvervintra rätt tal-

rikt; har aldrig funnit honom häckande.
Hj. Flodin.

Litteratur.

Danmarks Fauna 21. Soinmcrfngle V., NatsommerfiiglelN Yy€\..

Af A. Klöcker. Köpenhamn 191 7. 76 sidor, 8 taflor i svarttryck.

Detta häfte afslutar bearbetningen af nattfjärilarne i denna
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gärdsmygen, strömstaren, kungsfågeln, stjärtmesen, talgoxen och

svartmesen (början). Såväl bilder som text äro i likhet med före-

gående häften tilltalande.
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Bidrag till kännedomen onn Torne lapp-

marks fågelfauna.

Af

Sten Bergman.

omrania 1916 och 1917 var undertecknad i till-

fälle att under dagliga ströftåg och vandringar

göra närmare bekanskap med den lappländska

fågelvärlden, särskildt sådan den visade sig i

trakterna kring Torne träsk. Med Abisko som

utgångspunkt gjorde jag färder åt olika håll

och lärde därunder känna något af den högnordiska djurvärlden.

Jag skall här redogöra, för hvilka fåglar jag såg under dessa

vandringar.

Våren 1916 kom ovanligt tidigt, enligt uppgift ett par

veckor tidigare än vanligt. Därför äro måhända en del häck-

ningstider etc. ej fullt typiska. En annan sak, som i icke så

ringa grad inverkade särskildt på roffåglarnas förekomst, var

den totala bristen på fjällemlar. Man hade väntat, att 1916

skulle bli ett rikt lemmelår, men under hela sommaren fick

man ej se en enda sork eller lemmel. Häraf följde, att roffåg-

larna voro ytterst fåtaliga. Därtill kom, att ripkullarna genom

ogynnsam väderlek decimerats i hög grad. Allt detta gjorde,

att fågellifvet 1916 föreföll sparsammare än vanligt. Riporna,

som man annars brukar stöta upp alltsom oftast, träffades nu

ganska sällan.

Våren 1917 kom däremot betydligt senare än vanligt. För

öfrigt voro förhållandena likartade. Lemlar saknades och ri-

Fauna och Flora 1917. Haft. 5. i
5
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poriia voro fåtaliga. De mindre fåglarnas förekomst fluktuerar

emellertid ej så särdeles mycket, och de förekommo båda som-

rarna som vanligt. Om någon rikedom på dem kunde man

dock ej tala.

Af småfåglar voro ängspiplärkor, löfsångare, bergfinkar,

gulärlor, gråsiskor och blåhakar talrikast. Snöskatan, som är

en typfågel för björkskogsregionen, var mycket allmän och

uppträdde i betydligt större antal än rödvingetrasten. Öfriga

typiska björkskogsfåglar voro, utom trastarna och de nyss-

nämnda småfåglarna med undantag af ängspiplärkan: dalripa

och dvärgfalk. Dessutom iakttogos i björkskogen då och då:

rödstjärt, svart och hvit flugsnappare, nordisk mes, lappmes,

stenskvätta, sidensvans och hackspettar.

Karakteristiska för fjällhedarna voro ljungpipare och ängs-

piplärka, och på högfjällen bodde fjällvråk, fjällabb och fjällripa

jämte snösparf.

Här nedan följer en förteckning öfver de iakttagna fåglarna.

Tiirdiis iliaciis L.

Rödvingetrasten var ej fullt så allmän som efterföljande.

Den byggde oftast sitt bo på toppen af någon hög stubbe eller

i en buske men äfven likt snöskatan i en grenklyka. Ungarna

flögo i allmänhet ur boet ungefär vid samma tid som snöskatans.

Tiirdus pilaris L.

Snöskatan var båda somrarna lika allmän öfverallt i björk-

skogen. Ofta träffade jag under mina ströftåg på 4 å 5 bon

dagligen med ägg och ungar i alla stadier. Inom Abisko na-

tionalpark var den synnerligen talrik. I början af juli 1917 såg

man nyss utflugna snöskatungar i björkskogen. Snöskatan

tyckes af allt att döma lägga två kullar på sommaren äfven

här uppe.

Turdus torqaatus L.

Ringtrasten förekom mycket sparsamt i Torne träskområdet.

Den uppehöll sig helst i steniga fjällbranter nära trädgränsen.

Inom nationalparken fann jag den Vv 1917 dess bo på marken
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under en låg enbuske i en fjällbrant mellan Nuolja och Tsat-

sinjaskatjåkko. Boet innehöll fyra nästan fullvuxna ungar.

Ringtrastens varningsläte hade stor likhet med stenskvättans.

Medan jag betraktade ungarna, flögo de gamla omkring mig

och voro synnerligen närgångna. De gjorde upprepade utfall

mot mig, så att jag ibland måste värja mig med händerna för

att undgå att bli påflugen. Honan visade sig mer tillbakadragen

än hanen och vågade sig aldrig så nära.

Snöskatbo. Förl. foto.

På norra sidan af Torne träsk såg jag den ^ii 1917 i en

alldeles likartad fjällbrant en hane och en nyss utflugen unge

af ringtrast på sydsluttningen af fjället Pesisvare, där den så-

ledes också hade häckat.

Saxicola oenanthe L.

Stenskvättan var en af de allmännare småfåglarna. Den

höll till såväl i björkskogen som på fjällhedarna ofvan träd-
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gränsen. Särskildt gärna uppehöll den sig vid steniga eller

sandiga sjöstränder. Ute på öarna i Torne träsk var den

därjämte mycket vanlig, isynnerhet på de större såsom Abisko-

suolo och Jeprinsuolo. Boet lades under stenar och i sten-

springor. I slutet af juli voro ungarna utflugna.

Plioeniciiriis phoenlcnrus L.

Rödstjärten var isynnerhet sommaren 1917 ganska allmän.

Sommaren 1916 fann jag den endast två gånger, dels i Abisko

en kull utflugna ungar, dels på norra sidan af Torne träsk,

vid Jebrenjokk, en enstaka fågel. 1917 däremot fann jag ej

mindre än sex bon. Alla utom ett voro belägna på norra

sidan träsket, tre mellan Jebrenjokk och Pesisjokk och två vid

Ortojokk. Bona voro dels byggda i ihåliga träd, dels under

en trädrot på marken.

Cyanecula suecica L.

Blåhakesångaren var, som redan nämnts, en af de allmän-

naste fåglarna. Den förekom öfverallt i björkskogen och lät

ofta höra sin vackra sång. I allmänhet tycktes den föredraga

af videbuskar uppblandad sumpmark framför den torra björk-

skogen. Sitt bo byggde den vanligen under någon trädrot eller

vid sidan af en tufva. Äggens antal varierade mellan fem och

sju. Den var strängt bunden till björkskogsområdet och syntes

aldrig ofvan trädgränsen.

Cincliis clncliis L.

Strömstaren förekom sparsamt i älfvarna. Sålunda obser-

verades den i följande: Kårsovaggejokk, Abiskojokk och Mjelle-

jokk på södra sidan och Jebrenjokk på norra sidan Torne träsk.

Vid Jebrenjokk fann jag den 'Vt hans bo med ungar. Det var

beläget alldeles vid sidan af ett fall och var byggdt under en

grästorfva, som växte på den i öfrigt kala och lodräta kanjon,

som kantar älfven. Öppningen vette nedåt. Boet låg så nära

fallet, att det ständigt yrde skum öfver detsamma. Ungarna

matades hufvudsakligen med insekter, som hämtades vid strån-
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den af Torne träsk och särskildt vid en liten lagun, som låg

några hundra meter från häckplatsen. En gång såg jag den

ena strömstaren komma flygande till boet med en cirka 1 cm.

lång fisk i näbben. Hvar och en af föräldrarna kom till boet

med ungefär en halftimmes mellanrum och flögo då längs

forsen nära vattnet. Boet låg väl cirka 150 meter från älfvens

mynning. När de flögo från boet, döko de ofta ned i det iskalla

vattnet, ibland blott för att bada, ibland för att hämta byte.

Phylloscopiis troch ilas L.

Löfsångaren var ytterst allmän inom hela Torne träskom-

rådet. Dess behagliga sång hördes i alla björkskogar. Ofta

stötte man på löfsångarbon under vandringarna. De voro alla

inuti rikligt fodrade med ripfjädrar och innehöllo 5 å 7 ägg.

Ungarna flögo i allmänhet ut i senare hälften af juli. Bona

hade varit ytterst svåra att upptäcka, om ej fåglarna röjt dem

genom att hoppa fram ur dem och flaxa omkring på marken,

så snart man kom dem nära. Löfsångarna närde sig till stor

del af myggor,

Mnscicapa atrlcapilla L.

Den svart och hvita flugsnapparen såg jag ej sommaren

1916. Däremot var den sommaren 1917 ej alls sällsynt. Så-

lunda fann jag den 'Vt 1917 bo med nylagda ägg i en ihålig

björk i Abiskodalen samt den Vt 1917 ett bo med ungar ej

långt från det förra. Vid Jebrenjokk fann jag också ett bo

med ungar den ^^j-, 1917. Dessutom såg jag då och då enstaka

exemplar. Alla bona voro byggda i trädhål.

Laniiis exciibitor L.

Två exemplar iakttogos den ^^/t 1917 vid Snuorajokk af

docenten Thore C. E. Fries. Sannolikt häckade de i närheten.

Paras atricapillas borealis, Selys-Longchamps.

Talltitan, som egentligen är en barrskogsfågel, var dock ej

sällsynt i björkskogsregionen. Både somrarna 1916 och 1917
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iakttogs den flera gånger. 1916 fann jag en kull utflugna ungar

och 1917 ett bo med späda ungar i ett trädhål i Abiskodalen.

Dessutom påträffade jag den då och då i spridda exemplar på

båda sidorna om Torne träsk.

Paras cinctas Bodd.

Lappmesen, som också trifs bäst i barrskog, såg jag under

båda somrarna blott vid fyra tillfällen. På sluttningen af fjället

Nuolja nära trädgränsen fann jag den ^/t 1917 hans bo med

fullvuxna ungar i ett trädhål. Därjämte enstaka exemplar vid

Nuorajokk, vid Abiskojaure och vid Stordalen.

Nordisk mes. Fötl . foto.

A ti thus pratensis L.

Ängspiplärkan var ofvan trädgränsen på fjällhedarna den

allmännaste fågeln. Men äfven i björkskogsregionen, särskildt

på öppna platser inom densamma, var den mycket allmän.

Bona byggdes på marken och innehöllo 5 å 6 ägg.

Anthiis cervinus Pall.

Rödhalsade piplärkan iakttog jag sommaren 1917 i den af

talrika sjöar och kärr uppfyllda trakten norr om Stordalens

station. Här häckade den synnerligen talrikt. Den ^Vt syntes

utflugna ungar därstädes.
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Motacilla alba L.

Sädesärlan var ganska allmän. Den uppehöll sig helst vid

sjöstränderna, där man ofta såg den gå och leta födoämnen i

vattenbrynet, samt vid de talrika älfvarna.

Motacilla flava tJmnbergi Billberg.

Nordiska gulärlan var betydligt allmännare än föregående.

Bäst tycktes den trifvas på sumpiga ängar och kärrmarker, men

den förekom dock äfven rikligt i den torra björkskogen, där

Ängspiplarka vid sitt bo. Förf. foto.

denna ej var alltför tät utan lämnade små öppna platser emel-

lan sig. När man gick öfver gulärlornas häckningsområde,

flögo de vanligen i båglinjer ofvanför en och läto höra sin

varningssignal, som hade en viss, om också obetydlig, olikhet

med den sydliga formens. Bona voro ytterst väl gömda på

marken, vanligen vid sidan af någon tufva.

Hiriindo urbica L.

Hussvalan var allmän på alla ställen, där boningshus fun-

nos. Sålunda förekom den talrikt i Abisko samhälle, där den
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hade sina bon i de vindskydd, som omgåfvo ventilerna på

husen. I regel funnos ett par bon på hvarje hus. Trots att

de därigenom delvis tillstängde ventilerna, flngo de vara i fred,

troligen därför att de tjänstgjorde som myggfångare. En mera

ovanlig boplats för hussvalan var i Abiskojokkk kanjon, där

den murade sitt bo under utsprång i den djupa skifferväggen.

Lappniesen matar sin unge. Förf. toto.

Detta emellertid endast, där Abiskojokk flöt förbi Turiststationen.

Vid alla stationshus och banvaktstugor längs järnvägen höllo

hussvalorna till.

Pica pica L.

Skatan förekom mycket sparsamt vid bebyggda platser.

Sålunda såg man den ibland vid Abisko. Den var illa sedd
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af småfåglarna, som flögo efter den och varnade, så snart den

visade sig. Säkerligen lefde den till stor del på fågelägg och

-ungar. Bona byggdes i björkar.

Corviis corax L.

Korpen förekom också mycket sparsamt. Jag observerade

den blott på följande ställen: Vassijaure, Kierona, Abisko och

vid Pallimjokk.

Corvus cornix L.

Kråkan var nästan lika sällsynt som korpen. Då och då

kom ett eller annat par flygande öfver Abisko.

Fringllla montifringilla L.

Bergfinken var en af de allmännaste småfåglarna. Man

träffade den öfverallt i björkskogen. Sitt bo byggde den helst

invid någon björkstam. Det hade stor likhet med bofinkens

näste och var på insidan fodradt med fjädrar, hufvudsakligen

efter ripor. Utanpå var det beklädt med lafvar och dylikt, hvar-

för det var ytterst svårt att upptäcka. Då man närmade sig

boet, hörde man dels en varningssignal, som var lik bofinkens,

dels bergfinkens karakteristiska bräkande läte.

Acanthis flammea L.

Lika allmän som bergfinken var gråsiskan. I alla björk-

skogar förekom den. Till och med vid Riksgränsen och Vassi-

jaure, där blott små förkrympta björk- och videbuskar finnas,

häckade den. Bona byggdes vanligen i björkar men stundom

i knappt meterhöga videbuskar. Äggen lades mycket tidigt,

redan de första dagarna i juni. Ungarna uppföddes uteslutande

med insektlarver, som de gamla uppstötte ur kräfvan. De första

dagarna af juli syntes utflugna gråsiskungar.

Acanthis flammea holboelll Brehm.

Den stornäbbade formen -af gråsiskan tycktes förekomma

jämsides med den vanliga. På grund af svårigheten att skilja
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de båda formerna ute i naturen lyckades det mig ej att få

någon uppfattning om dess utbredning eller att konstatera, om
några »blandade äktenskap» förekommo med den andra formen.

Calcariiis lapponicus L.

Lappsparfven visade sig aldrig i Abiskodalen. Den förekom

talrikt i Stordalens sjö- och kärrområde. I dess sumpiga, af

videbuskar bevuxna kärrmarker, häckade den allmänt. Lapp-

sparfven och rödstrupiga piplärkan voro här de vanligaste fåg-

larna.

Plectrophenax nivalis L.

Snösparfven förekom sparsamt på alla fjäll jag besökte,

i synnerhet på deras högre sluttningar, där snön låg kvar, i

hvarje fall alltid ett godt stycke ofvan trädgränsen. Här kunde

man ofta höra hans vackra sång. Om man närmade sig häck-

platsen, försökte hanen locka bort besökaren genom att hoppa

på marken i riktning från boet för att på så sätt få åskådaren

att följa med. När han kommit tillräckligt långt för att anse

all fara öfver, flög han upp i luften och återvände.

Ampelis garruliis L.

Sidensvansen är en typisk barrskogsfågel. Därför kunde

man ej vänta, att den skulle uppträda i Torne träskområdet.

Icke desto mindre iakttog jag honom där sommaren 1916 under

omständigheter, som tydde på, att han häckade. Sålunda ob-

serverades han nästan dagligen i Abisko under så godt som

hela juli månad. Två gånger såg jag sidensvansar flyga med

mat i näbben, hvilket de väl knappast skulle ha gjort, om de

ej häckade. Dessutom fann jag på eftersommaren inom national-

parken två tomma bon, som efter allt att döma svårligen kunde

ha tillhört någon annan fågel än sidensvansen, hvarför jag an-

ser det otvifvelaktigt, att de häckade i Abisko sommaren 1916.

Ciiculiis canorus L.

Göken var långt ifrån sällsynt. Såväl i björkskogen

som på fjällhedarna visade han sig ofta, och man hörde
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honom dagligen gala ända till i slutet på juli. Sina ägg lade

gökhonan sannolikt mest i piplärkornas och stenskvättornas

bon. Dessa senare fåglar voro också på fjällhedarna de all-

männaste småfåglarna.

Dryobates muior L.

Lilla hackspetten var den allmännaste af sitt släkte. På

norra sidan af Torne träsk var den betydligt allmännare än

på södra. Här fann jag i ihåliga björkstammar fyra bon med

ungar. I Abiskodalen dessutom ett. Att döma af den långa

tid, som åtgick mellan hvarje gång de kommo till ungarna, var

det ej godt om skadeinsekter i de talrika murkna trädstam-

marna. Ofta kunde det dröja mer än en timme mellan besöken

vid boet. Följden blef, att ungarna ständigt voro hungriga och

skreko efter mat oafbrutet. Tack vare denna omständighet

voro deras bon lätta att finna, då de alltid röjde sig själfva.

Ficoides tridactyhis L.

Tretåiga hackspetten var betydligt sällsyntare. Sommaren

1916 såg jag den en gång mellan Kårsovaggejokk och Abisko-

jaure, och 1917 fann jag dess bo i Abiskodalen. De hungriga

ungarna skreko här så högljudt, att det hördes ett par hundra

meter från boet.

Falco merilliis Gerini.

Dvärgfalken var den allmännaste roffågeln häruppe. Den

förekom i björkskogen och for allt annat än skonsamt fram

med småfåglarna. Upprepade gånger såg jag den komma fly-

gande med en fågel i klorna. Enligt lapparnas påstående skulle

»cicas-falli», som de kalla dvärgfalken, äfven angripa ripor.

Sitt bo byggde den på de mest olikartade ställen: i ett träd,

på en klippafsats eller på marken. Den ^V? 1916 fann jag

dess bo nära Björkliden med fyra späda ungar i ett öfvergifvet

skatbo. Skatboet var alldeles välbehållet och hade taket i

behåll. Enligt uppgift hade de förut flera år å rad haft boet

på marken invid en björkrot. Vid foten af fjället Aurivara nära
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Rensjön hade de boet i en klippvägg, och i Abiskodalen fann

jag den -^U ett bo med fyra späda ungar i toppen på en af

de stora tallarna därstädes. Så snart ett dvärgfalkbo med

ungar blef upptäckt och fåglarna på något vis störda, flyttade

de genast ungarna. Så hade också alltid varit fallet med alla

de dvärgfalkbon jag funnit i Stockholmstrakten.

sa. " ".^'»»b^'' «-'

N
é

Tretåig hackspett. FOrl. foto.

Falco tinjuincidiis L.

Tornfalken var betydligt sällsyntare än föregående art.

Under sommaren 1917 fann jag den häckande i Ortojokks

djupa kanjon, alldeles vid fallet. Dessutom såg jag den vid

Pesisjokk och i en fjällbrant på Nuoljas västsluttning, där två

stycken höUo till.
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Astiir gentilis L.

Dufliöken fann jag aldrig ute i naturen. Att jag tar upp

l\c\\ här beror på, att jag utanför en torfkoja vid Ortojokk såg

ett skjutet exemplar.

Archibiiteo lagopiis Brunn.

Fjällvråken var den vanligaste större roffågeln. Därmed

vill jag ingalunda säga, att den var allmän. Dess föt^ekomst

Fjällvråkiinge i boet. Förf. foto.

är i hög grad beroende af fjällemlarna. Emedan både somrarna

1916 och 1917 totalt saknade lemlar och sorkar, var deras antal

ytterst litet. De få fjällvråkar, som funnos, lade ett ringa antal

ägg — i regel ej mer än två då de annars lägga ända till

fem. 1 ett bo kunde de ej ens skaffa tillräckligt med mat till

två ungar, hvarför följden blef den, att den ena ungen åt upp

den andra. Då jag gjorde ett besök i boet, låg en unge till

hälften uppäten. Detta går så mycket lättare för sig, som

ungarna i ett roffågelbo i regel äro af olika storlek, beroende

på att honan börjar rufva, så snart första ägget är lagdt. Om
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det sedan dröjer ett par dagar mellan hvarje ägg, kan ju olik-

heten bli rätt betydlig. Naturligtvis är det de minsta, som råka

ut för sina större syskons glupskhet.

Fjällvråkarna byggde hälst sitt bo i någon brant klippvägg.

Men rätt ofta hände det, att de också lade det på en afsats i

någon kanjon. Så hade de 1915 haft sina bon både i Abisko-

jokks och Pallimjokks lodräta skifferväggar. I en brant på

sydsidan af Pesisvare fann jag den ^^/t 1916 ett fjällvråkbo,

där den ena ungen ätit upp den andra. Det låg på ett klipp-

utsprång och var otillgängligt. Den ^^/t 1916 fann jag i fjället

Aurivara vid Rensjön ett bo med två rätt stora ungar, som

vid mitt besök fräste och klöstes ilsket. De voro ungefär två

veckor gamla.

Nyctea scandiaca L.

Fjällugglan förekom sparsamt. Den är liksom fjällvråken

beroende af lemmeltiilgången. Den iakttogs på Vassitjåkko och

Snuoratjåkko, på det senare stället af en lapp, som berättade

mig, att han såg fem stycken där i slutet af juni 1917.

Tetrao iirogallus L.

Tjädern var ej sällsynt på norra sidan Torne träsk. Här

kunde man ej gå någon längre sträcka i björkskogen utan att

stöta upp tjäder. Den '^/t 1916 fann jag en kull ungar mellan

Jebrenjokk och Pesisjokk. De voro redan flygfärdiga.

Lagopus lagopiis L.

Dalripan förekom tämligen allmänt i björkskogen. Som-

maren 1917 tycktes den i allmänhet kläcka sina ägg i förra

hälften af juli månad. Dess föda tycktes i allmänhet utgöras

af grönfoder: ormbunksblad, Rumexblad, knoppar o. dyl. Rip-

förekomsten är mycket växlande olika år. Den är i hög grad

beroende af väderleken under häckningstiden. Ripan börjar ej

rufva förrän alla äggen äro lagda. Kommer då stark frost

under värpningstiden, kan hela kullen bli tillspillogifven.
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Lagopus miitiis Montin.

Fjällripan förekom sparsamt på alla fjäll. Bon iakttogos

på Nuolja och Ortovare, Riptupparna slogo sig ofta tillsam-

mans, medan honorna rufvade, hvarför man då och då vid

vandringarna på fjällen stötte upp några tuppar i sällskap.

Aegialitis hiaticula L.

Större strandpiparen förekom såväl vid sjöstränderna som

uppe på fjällen. Särskildt tycktes han föredraga fjällhedar, där

uttorkade flodbäddar funnos, eller i allmänhet steniga marker.

Vid småsjöarna och bäckarna, där Jebrenjokks djupa floddal

öfvergår i fjällheden, förekom han talrikt 1916. Då jag i midten

af juli 1917 besökte samma trakter, var marken ännu till stor

del täckt af ett tjockt snötäcke, och på ett par af sjöarna hade

isen ännu ej gått upp. Följaktligen syntes inga strandpipare.

Men längre in, bortåt sjön Karsajaure nära norska gränsen,

syntes en och annan vid de talrika bäckarna. Dessutom var

den 1916 talrik på fjällhedarna nedanför Tjuonajaure.

Eiidromias morinellus L.

Fjällpiparen förekom ytterst sparsamt. Den iakttogs som-

maren 1916 i närheten af Kopparåsen och 1917 på Nuolja.

Charadriiis apricarius L.

Ljungpiparen var däremot ganska allmän. Den höll till

på alla fjällhedar och lät alltid höra sin entoniga hvissling, så

snart en människa visade sig i närheten af dess häckplatser.

Ljungpiparen tyckes på senare åren ha tilltagit i antal. Gyl-

DENSTOLPE observcradc den endast vid två tillfällen under sina

resor 1906 och 1909. Somrarna 1916 och 1917 kunde man

knappast vandra öfver någon större fjällhed utan att se och

höra ett flertal ljungpipare.

Numeniiis phaeopiis L.

Småspofven iakttogs endast en gång och det var den ^V?

1917 på en liten myr nära Mjellejokk. Den häckade på platsen.
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Totamis littoreiis L.

Gluttsnäppan förekom sparsamt. Den höll helst till i mindre

vattensamlingar eller i småvikar af Torne träsk. Inom Abisko

nationalpark fann jag den ^l-, 1916 cirka en vecka gamla ungar

i ett litet kärr nära Abiskojokk. Dessutom iakttogos spridda

exemplar här och där i småsjöarna.

Totaniis fasens L.

Svartsnäppan iakttogs endast ett fåtal gånger, såsom vid

Abisko, där ett par med sannolikhet häckade i ett litet kärr,

vid Abiskojaure samt vid några småsjöar inom nationalparken.

Totaiiiis totamis L.

Rödbenan var näst drillsnäppan den vanligaste vadarfågeln.

Den förekom såväl vid stränderna af Torne träsk som vid de

flesta småsjöar. Ungarna voro i allmänhet flygfärdiga i slutet

af juli.

Totanus glareola Gmelin.

(Jrönbenta snäppan var ej så sällsynt. Den observerades

häckande vid Abisko och vid flera småsjöar i närheten af Stor-

dalen.

Tringoides hypoleucos L.

Drillsnäppan var utan jämförelse den allmännaste vadaren.

Vid alla steniga stränder och äfven längs en del större älfvar

uppehöll den sig. Späda ungar iakttogos på Abiskosuolo den

--/t 1916.

GalUnago galllnago L.

Enkelbeckasinen iakttogs endast en gång, och det var den

^'Vt 1917, då ett exemplar visade sig vid Stordalens kärrmarker

och lät höra sitt karakteristiska gnäggande läte.

Tringa alpina L.

Kärrsnäppan blef endast observerad en gång. Det var den

"/a 1916, då ett exemplar fälldes vid stranden af Torne träsk.
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Tringa temmlncki Leisl.

Mosnäppan iakttogs endast på tre lokaler under båda som-

rarna. Den ^^/t 1916 såg jag ett exemplar vid en liten vatten-

samling i närheten af fjället Aurivara nära Rensjön. Dessutom

ett par vid sjön Tjuonajaure och två par vid Vassijaure. Emel-

lertid synes den ha aftagit starkt på de senaste åren. Enligt

Gyldenstolpe var den 1906 och 1909 mycket allmän inom

Vassijaureområdet. Under en vandring rundt hela Vassijaure och

i trakterna däromkring syntes 1916 som sagdt endast två par,

Phalaropiis lobatiis L.

Simsnäppan förekom mycket sparsamt. Den iakttogs vid

Abiskojaure både 1916 och 1917, vid en liten vattensamling

norr om Vassijaure och vid en sjö nära Nuorajokk. På alla

tre platserna häckade den. På den sista lokalen voro ungarna

den Vs 1916 flygfärdiga.

Sterna paradisaea Brunn.

En tärna af denna art iakttogs vid Mjellesuolo den "Ve

1917.

Larus canus L.

Fiskmåsen visade sig här och där i de större sjöarna. Den

häckade vid Mjellesuolo i Torne träsk och vid Abiskojaure.

Enstaka exemplar syntes då och då flyga längs stränderna af

Torne träsk samt vid Vassijaure.

Stercorarius longicaudiis Vieill.

Fjällabben, som är en lemmelätande fågel, var på grund

af bristen på lemlar ytterst sällsynt 1916 och 1917. Den iakt-

togs endast på två ställen, nämligen på fjällheden ofvanför

Jebrenjokk samt på liknande mark nedom fjället Nissontjåkko.

På båda lokalerna häckade den att döma efter uppträdandet.

Då man närmar sig fjällabbens häckplats, visa fåglarna stor

djärfhet och flyga ej sällan på besökaren.

Fauna och Flora 1917. Haft. 5. 1

4
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Colymbiis arcticiis L.

Storlommen bebodde de flesta större fjällsjöar. 1 Torne

träsk såg man honom ofta. Vidare observerades han i Abisko-

jaure, Vassijaure, VuoUe Njuorajaure, Inkanjaure, Orasnjarka-

jaure, Låktajaure samt i en del småsjöar. Men aldrig såg man

mer än högst några få exemplar i hvarje sjö, utom naturligtvis

i Torne träsk. Storlommen var ytterst skygg och lyfte på långt

håll, då den såg en människa. Endast när den flög, var den

mindre skygg och passerade då ofta förbi inom skotthåll.

Mergiis serrator L.

Småskraken iakttogs endast en gång. Vid islossningen

den "''/fi 1917 syntes tre exemplar vid Abiskojokks utflöde i

Torne träsk.

Anser erythropiis L.

Inom ,^bisko nationalpark nära Kårsovaggejokk iakttogos

två fjällgäss den -"/. 1917.

Anas crecca L.

Krickan syntes här och där, såsom vid Abiskojaure och på

flera ställen vid Torne träsk. I Ortojokks laguner observerades

den ofta.

Anas platyrhyncha L.

Gräsanden förekom sparsamt. Den iakttogs några få gån-

ger, nämligen vid Abiskojaure och i Torne träsk. En ruggande

gräsanddrake, som fullständigt saknade flygförmågan, observe-

rades i en ytterst liten vattenpöl bredvid Nuorajokk den ^/s

1916.

Anas penelope L.

Bläsanden var ej så sällsynt i Torne träsk och Abiskojaure.

Den iakttogs flera gånger bl. a. vid Ortojokks laguner.

Oidemia nigra L.

Sjöorren var den vanligaste dykanden. Den syntes dag-

ligen i Torne träsk. Vid Abiskojaure var den sommaren 1917
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mycket allmän. Vid en roddtur tvärs öfver sjön observerades

omkring tio par.

Clangula clangula L.

Knipan observerades endast vid ett tillfälle, nämligen den

•'/o 1917, då några par iakttogos vid Abiskojaiire. I Torne

träsk såg jag den aldrig.

Hareida hyemalis L.

Alfågeln var sparsamt spridd i fjällsjöarna. Ofta påträffades

den i mycket små vattensamlingar långt ofvan trädgränsen,

men äfveii i Torne träsk och Abiskojaure förekom den.



Ovanliga boplatser för säfsparfven i finska
Lappland.

Af

Carl Fiiinilä (Hälsingfors).

i

.^—.."« |.j |,|p|^ ornitologiska litteraturen gör sig den åsik-

^W^^^XBy^^B ten gällande, att säfsparfven alltid bygger sitt bo

jÖKp^^^Älr: på eller alldeles invid marken. Så säga t. ex.

PjMoj^^^^fflj Kolthoff-Jägerskiöld (Nordens fåglar, andra

^^S^nfljmlllBl uppl., sid. 67): »Sitt bo lägger säfsparfven

pglJUpiUHy^^^-J^: på eller nära marken, helst i täta snår bland

viderötter och gräs», och Lönnberg (Sveriges ryggradsdjur,

del 2, sid. 39) åter uppger: »Boet på marken i busksnår». På

sådana lokaliteter har jag äfven under mina tidigare exkursio-

ner i Lappland funnit säfsparfvens bon, hvaremot jag senaste

sommar (1917) i Enare i finska Lappmarken anträffade fyra

bon af arten, af hvilka inte ett enda var anbragt på normalt

sätt. I det följande är det min afsikt att närmare redogöra

för dessa fall.

Våren 1917 var i Enare mycket sen och vårflödet synner-

ligen starkt. De lägre belägna älfstränderna lågo ännu i slu-

tet af juni nästan helt och hållet under vatten, så att man

ställvis kunde färdas med båt genom strandskogarna, och af

strandvidena syntes endast här och där några uppstickande

grenar.

Länge dröjde det ock, innan det första säfsparfsboet blef

funnet; det såg nästan ut som om fåglarna väntade på, att vår-

flödet skulle dra sig tillbaka från deras kära videmarker. Så
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skedde dock ej förr än i början af juli månad. Det första säf-

sparfsboet för sommaren blef sålunda anträffadt så sent som

23. VI., under det att jag i Sodankylä och Salla lappmarker

m^*

Foto förf.

Bild I. Säfsparfsbo på torr tallm o. Enare, Vaskojoki 23. VI. 1917.

Foto förf.

Bild 2. Säfsparfsbo i lingoiiristufva. Enare, Vaskojoki 27. VI. 1917.

fann de första bona med ägg resp. 12. VI. (1913) och 16. VI.

(1914) samt i Utsjoki, som ligger nästan en hel breddgrad nord-

ligare än Enare, under den likaledes sena våren 1915 den 21. VI.
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Boet af den 23. VI. 1917 var anbragt under två små tallar

på alldeles torr, af Cladonia bevuxen momark 28 m. från Vasko-

jokis öfversvämmade älfstrand (bild 1). Nästet, som innehöll

5 friska ägg, var byggdt på vanligt sätt.

Det andra boet, som jag fann 27. VI. nära Tirro gård vid

Bild 3. Satspartsbo, inrymdt i ett gammalt rödvingetrastbo i björk 4 m.
öfver marken. Enare, Keptujoki 2. VII. 1911.

Vaskojoki älf, låg inne i en lingonrisbuske 15 m. från vatten

(bild 2). Det innehöll 6 friska ägg och var normalt byggdt.

Det tredje boet, som anträffades 2. VII. vid Keptujoki, var

inrymdt i ett gammalt bo af rödvingetrasten (Tiirdiis iliaciis),

som låg på en björkgren 4 m. öfver marken. Björken själf

stod alldeles invid älfstranden. Nästet, som inbyggts i röd-

vingetrastens betydligt större boskål, bestod ytterst af ett tjockt

lager torrt gräs, insidan af boet öfverensstämde med vanliga
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säfsparfsbon och hade äfven normal storlek (bild 3). Boet

innehöll 5 friska ägg.

Det fjärde boet, likaledes anträffadt vid Keptujoki 2. VII.,

låg under några björkrötter på torr skogsmark 25 m. från älf-

stranden. Det innehöll 5 nästan kläckfärdiga ägg.

Hvad är orsaken till dessa afvikande boplatser för säf-

sparfven? Helt säkert står den att söka i det mäktiga vårflö-

det, som i afsevärd grad inkräktat på säfsparfvarnas häcknings-

förhållanden. Till följd af att speciellt videmarkerna, säfsparf-

varnas mest omtyckta häckningsställen, blifvit lagda under vat-

ten, blefvo fåglarna förjagade från sina vanliga boplatser och

tvungos att söka andra. Och då föll förutom de torra skogs-

markerna, dit vattnet inte nådde, också ett öfvergifvet trastbo

ett säfsparfspar i smaken.

I anslutning till artens häckningslokaler vill jag ytterligare

nämna några ord om äggantalet i säfsparfskullarna. Av de 13

säfsparfsbon, jag under somrarna 1913— 1915 och 1917 funnit

i finska Lappland, ha 1 1 innehållit 5, ett 6 och ett 1 ägg. I

litteraturen uppgifves vanligen säfsparfvens äggantal variera

mellan 5 och 6, och torde sålunda 7 ägg höra till sällsyntheten



Hur skall namnet ekorre tydas?
Af

Einar Lönnberg.

'^^é^^^äf''^^ 'n man vill göra ett försök att tyda namnet

1 1 llllmwtttii.:^
^ '^ ° "" *" ^' ^^'" ^^'^ genast vara uppenbart, att

ill II llllllllilll^^
första stafvelsen ej har någonting med trädet

^^^p^^^^j^' ek att göra, åtminstone ej primärt, ehuru vis-

j^o.^^^^Piw^serligen ekorrarna gärna äta ekollon. Än

iliW'Ä)!?»Mm]^^^^^^ 'lär andra sammansättningsledet något

samband med fågeln orre. Djurets utländska namn såsom det

norska Ekorn», det danska »Egern» och det tyska »Eichhörn-

chen» torde ej heller lämna någon ledning. Det sista är ett

diminutivum af »Eichhorn», men det sistnämnda torde lika litet

komma af Eiche = ek och Horn = horn som ekorre af ek

och orre. Lustigt nog synas de nutida tyska zoologerna upp-

fatta »Hörnchen» såsom hufvudord och förstafvelsen »Eich-»

såsom ett förtydligande tillägg. På grund häraf ha de tillåtit

sig att bilda sådana nya djurnamn som »Binden-hörnchen»,

»Streifen-hörnchen» = strimmig ekorre, »Riesen-hörnchen» =
jätteekorre, »Grauhörnchen» = gråekorre, Erd-hörnchen = jord-

ekorre o. s. v.

De romanska språkens ekorrnamn såsom det franska

>écureuil>, det spanska eller katalanska »esquirol»^ och det

italienska »sciuro»- äro alla härledda från det latinska ^c/wrws^

^ Det kastilianska »ardilla» är af annat ursprung, men är det nu i spanskt

skriftspråk mest brukliga namnet för ekorre.

^ Andra italienska namn för ekorre äro s scuojattolo» och »jattolo».
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som i sin tur kommer af det grekiska g-/.{oo[>oc. Det sistnämnda

kommer af axtä = skugga och oupä = svans, d. v. s. det be-

tyder ett djur, som skuggar sig med svansen? Ehuru det fran-

ska écureuil har en ()betydh"g yttre Hkhet med de germanska

ekorrnamnen genom sitt begynnelse-e, får detta ej förvirra slut-

ledningen, ty detta e är blott såsom i en massa andra ord en

ombildning eller ersättning för ett latinskt s. Man kan t. ex.

jämföra det franska étude och det latinska studium samt det

franska écriver och det latinska scribere etc. Det engelska

»squirrel» kommer från tidigare franska, innan s i början af

ordet blifvit e. Då jämförelsen med de utländska ekorrnam-

nen alldeles lämnar oss i sticket, är det bäst att söka gå till-

baka och söka äldre och ursprungligare former i vårt eget språk.

Därvid skall man finna, att ekorre ingalunda är ett gammalt ord.

Djuret ifråga kallades långt fram på 1800-talet äfven i skrift

på samma sätt som än i dag i vissa landskapsmål ikorn (äfven

ikorning). På medeltiden var namnet ikurni. Så läses t, ex. i

Lydekini Excerpta till den gamla västgötalagen § 113: »Engin

ma ikurnae takas i byaskogh. eig a haeraez almenning. eig a lanz

almenning laengre aen fra dyonisij oc til annunciationis hwar

[)aRt gör fyr eller si|)aen bote III. XVI örtogher». Alltså löd namnet

tydligen förr och äfven så långt tillbaka som man kan spåra

det i svensk skrift från tidiga medeltiden »ikorn(i).> eller »ikurn(i)».

Detta namn tror jag lämpligen kan förklaras såsom ett ono-

matopoietiskt ord. Det är allom bekant, att ekorren har ett

smackande läte, som ljuder ungefär >:kko» (eller »kku»). Hör

man emellertid efter noga, särskildt när ekorren blir skrämd

och är upprörd eller arg samt därvid låter sin smackning ljuda

upprepade gånger efter hvarandra, skall man vanligen kunna

urskilja ett liksom sugande i-ljud före själfva smack-ljudet. Så-

lunda skulle lätet kunna skrifvas »i-kko(u)». Ikorn blir då djuret,

som låter ikko(u). Sedan har namnet, när man ej längre förstod

dess mening, »förbättrats» till ekorre i ganska sen tid och möj-

ligen med en omedveten eller medveten ehuru missriktad tanke

på ek. Smeknamnet »kurre» torde också få anses för onomato-

poietiskt.
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Sannolikt har Eichhoni och Egern liknande ursprung och

på analogt sätt förvridits och omtydts.

Ofvanstående tolkningsförsök har framlagts för Professor

Otto von Friesen, och denne fackman har därom gjort föl-

jande välvilliga uttalande, som han vänligen tillåtit få publi-

ceras:

»Ditt förslag till tolkningen af ekorre d. v. s. ikonii är högst

beaktansvärdt. Jag har gått igenom de hittills gifna tydnin-

garna (utan att vilja garantera att jag sett alla), men ingen-

städes finns ett fullt plausibelt förslag. Alla de nordiska for-

merna peka tillbaks på ett tkorni, de fastlandsgermanska på

aikwenia. Första leden aik- i tyska, engelska o. s. v. kan trots

sin höga ålder mycket väl vara folketymologisk omtydning

efter ek, lika väl som de nynordiska egern, ekorn, ekorre asso-

cieras med ek — af naturliga, sakliga skäl. Ditt iko (Ikk) ger

en god utgångspunkt för bägge formernas — /^-'s och aik"-'-,—
förklaring. Hvad andra leden beträffar heter den i forneng-

elska — weorna, — wern och detta sammanställes med ett bal-

tiskt-slaviskt ord för ekorre: lit. voveré, preuss. weware 'ekorre'.

Hithörande baltiska ord beteckna också iller och indrd, hvar-

för med Din tolkning af första leden och om :i'erna hör ihop

med vovere etc. betydelsen ai *tkwerna, */ korni skuWe bli 'illeni,

vässlan som ropar ikko\

Såsom ofvan nämnts, är det nutida norska namnet på

ekorre: »Ekorn». Ännu under slutet af 1700-talet var det dock

i det norska talspråket likaljudande som det samtida svenska

och ursprungliga nordiska, nämligen »Ikorn», och sannolikt kvar-

står detta namn i dialekterna. I skriftspråket, som ju egent-

ligen var danska, nyttjades följaktligen också det danska ekorr-

namnet. Detta framgår t. ex. ur följande citat, som är hämtadt

ur de noter, som den zoologiskt intresserade biskopen Gunnerus

i Trondhjem skrifvit till Leems »Beskrivelse över Finmarkens

Lapper» 1757: »I en del Finmarkiske Egne befindes Egerne;

samme kaldes af de Norske: Ikorn, og af Lapperne Orre» (1.

c. p. 219).

Sistnämnda ord är ju märkligt genom sin öfverensstäm-
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melse med senare delen af ifrågavarande gnagares nutida

svenska namn.

Med anledning häraf har jag vändt mig till professor K. B.

WiKLUND, som vänligen meddelat, att »det är mycket riktigt

så, att ekorren i vissa lapska dialekter heter orre». Likheten

med det svenska ordet anser han dock tillfällig, ty: »det lapska

orre är nämligen i relativt sen tid sammandraget ur ett äldre

o ra va (hvilket för öfrigt också föreligger i det fmska orava ---

ekorre)» — —
. För öfrigt hänvisar professor Wiklund till

ett liknande ursprung för ordet ekorres senare del, som pro-

fessor O. VON Friesen ofvan omtalat, nämligen något »orn>

eller ;>wern» och skulle detta enligt hans mening »varit den

egentliga bäraren af 'ekorre-' eller 5a«r//5 betydelsen.

Att vekorre» ej har något gemensamt ursprung med det

lapska orre» är nog i synnerhet efter prof. Wiklunds för-

klaring uppenbart. Däremot är det tänkbart, att omdaningen

af det ursprungliga >ikorn;., som lefde i språket långt in på

1800-talet och sålunda långt efter sedan > orava» af lapparne

sammandragits till >orre», skulle kunna ha rönt någon inverkan

af sistnämnda namn. Men frågan är när och hvar framkom

ekorre först. I : Beskrifning på Svenska Djur» af år 1798 har

Thunberg blott namnet Ikorre». I sin »Fauna Suecica» af

år 1800 uppför Anders Jahan Retzius såsom svenska namn

för Sciuriis vulgari^ xlkoru (!). Ikorre, Ekoru (!)» och såsom

särskildt skånskt »Igarn». År 1772 skref samme förf. i sin

»Inledning til Djur-Riket» »Ikorn. Men Quensel har i >: Svensk

Zoologi» af 1806 namnet »allmän ekorre», ehuru han äfven

nämner »Ikorii, Ikorre, Igarn». I första upplagan af »Skandina-

visk Fauna> af 1820 upptager Sven Nilsson »ekorre» som

svenskt och »ikorn» som norskt namn, i den andra upplagan

af samma klassiska verk utgifven år 1847 har han blott »allmän

ekorre.» I Swederus' »Jagtlexicon» af 1831 ser man blott

»ekorre». Sålunda synes sistnämnda namn mellan år 1800 och

1830 ha i skriftspråket utträngt det äldre ikorn. Dock fanns

redan i slutet på 1700-talet formen >ikorre». Utvecklingens

gång är sålunda ikurn, ikorn, ikorre, ekorre. I-ljudet i ordets
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början har sålunda mycket sent ombildats till e och sedan re-

dan det senare sammansättningsledet förändrats till orre med

eller utan inverkan af det lapska namnet. Professor von Frie-

sen upplyser dock, att »ekorni finns redan i Södermannalagen,

1327».

Härmed har man dock ingalunda vunnit full klarhet i

spörsmålet om, huru eller hvar det ursprungliga och enligt

ofvan uttalade hypotes egentligen onomatopoietiska namnet

ikorn omändrats till ekorre.

Professor von Friesen har rörande ombildningens gång

gjort följande uttalande:

»I uppsvenska dialekter hette det i äldre nysvensk obest,

form ikorn — best. f. ikorn. Efter mönstret obest. f. aborre

— best. f. aborrn eller obest. f. orre — best. f. orr'n har bil-

i-

dats en obest. f. ekorre. Utan allt inflytande från lappska!»
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Af

E. L.

3. Andfåglar från Tåkern.

1 en 7 aug. i år hade jag det stora nöjet få till-

bringa en dag i Tåkern såsom gäst hos Hr

Wl G. LoHM på Hånger. Denna härliga sjö er-

bjuder ju alltid tillfällen till intressanta iakt-

tagelser på det ornithologiska området och ej

^^^^^^^r^:^^ heller denna gång svek mig lyckan i det fallet,

ehuru det såg hotande ut till att börja med. Morgonen ingick

nämligen med regnigt och byigt väder, hvilket ju ej lofvade

godt, då jag bl. a. hade för afsikt att söka få någon ruggande

knipa i sommardräkt. Dessa skygga fåglar dyka med utmärkt

skicklighet och visa, då fara är å färde, helt obetydligt af huf-

vudet eller kanske blott näbben ofvan vattnet, då de komma

upp för att andas. De blifva därför svåra eller nästan omöj-

liga att uppdaga, då vattnet krusas af vågor. Emellertid allt

gick öfver förväntan väl. Ganska snart hade trenne ruggande

kniphanar förvärfvats. Den sista dök upp för att andas i en

rugge af Potamogeton, så att hans hufvud täcktes af nateblad.

Då jag ej sett denna ojämnhet på näten förut, sköt jag, men

misstänkte nästan i samma ögonblick, som jag tryckte utaf,

att det blott var nate. Dock när skottet brunnit af, låg en

vacker kniphane i ren sommardräkt på vattnet, ett värdefullt

förvärf för Riksmuseets samlingar! Stjärtpennorna voro ännu

ej fällda, hvilket var af intresse, emedan man på dem kan se.
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att det ej är fråga om någon fjolårsfågel, utan en verkligt

gammal hane. Exemplaret i fråga är större och kraftigare än

det, som beskrefs i denna tidskrift 1915, sid. 201 — 2, men na-

turligtvis ganska lika i färgen. Hufvudet och öfre delen af

halsen äro mörkt umbrabruna med inblandadt svart, och den

plats, som i praktdräkten intages af den hvita fläcken mellan

näbben och ögat, är tydligt mörkare, så godt som rent svart,

livilket ju är ett ganska intressant förhållande. I öfrigt behöf-

Knipliane i sommardräkt från Tåkern.

ver beskrifningen från 1915 ej upprepas, ty färgerna äro blott

här något klarare, måhända tydande på ett äldre och kraftigare

exemplar.

Egendomligt är, att förf. till den nya upplagan af Naumann:

>Naturgeschichte der Vögel Mitteleuropas» ej ha reda på huru

kniphanens sommardräkt ser ut, och i Catalogue of Birds Brit.

Mus. säges blott, att i denna dräkt hanen liknar den gamla

Iionan, men bibehåller det hvita på vingen.

— Det regelbundna uppträdandet af ruggande kniphanar

i Tåkern ådagalägger, att denna sjö i hög grad passar dessa

fåglar. Om hålkar för kniphonorna att häcka i uppsattes —
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och fingo vara i fred! — skulle

sannolikt denna \'ackra och

värdefulla fågelart inom kort

blifva bofast där. Detsamma

gällei' många andra grunda

sjöar med klai't vatten liäi" i

vårt land, där kniporna hålla

till under flyttningen särskildt

vårtiden. Fågelvänner, som äga

tillfälle därtill, borde göra f()r-

sök i den riktningen. Man skall

nämligen ej tro, att knipan af

klimatiska eller andra skäl ej

skulle kunna trifvas i södra och

mellersta Sverige, ty, såsom

förut omtalats i denna tidskrift,

häckar hon flerstädes i Små-

land (t. ex. vid Äsnen) och

södra Västergötland. Men det

är ej nog härmed, utan knipan

häckar också i Holstein, Meck-

lenburg, Pommern, Branden-

burg och Preussen. —
Sedan knipjakten gått med

så lyckligt resultat, öfvergingo

vi till vanlig andjakt, hvilkeii

äfvcn kröntes med god fram-

gång. Här skola dock blott

nämnas några ord om det, som

från ornithologisk synpunkt var

af intresse. Bland de 15 gräs-

anddrakar, alla i utvecklad som-

mardräkt, som föllo, ådrogo sig

tvenne i särskildt hög grad upp-

märksamhet genom sina dräkter. Den ena af dessa var, såsom

också framgår af bifogade fotografi, ovanligt mörk på under-

Ovaiiligt starkt niörkfläckig gräsand

från Tåkern.
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sidan. Bukfjädrarne äro sotgrå med

smala ljusgråa kanter och på si-

dorna och bröstet äro fjädrarnes

mörka midtfläckar stora, väl mar-

kerade samt runda (i st. f. aflånga).

Äfven på de undre stjärttäckarne

äro fläckarne stora, rundaoch svarta.

Många eller flertalet af fjädrarne på

sidorna och på sidorna af bröstet

äro innanför den rundade mörka

fläcken och på sidorna af den samma

fint vattrade i grått och hvitt. Äfven

stödfjädrarne under vingens neder-

kant äro i spetsen m. 1. m. vattrade

eller pudrade med hvitt. Denna

vattrade teckning är af intresse,

emedan det tydligen är ett drag ur

praktdräkten, som slagit igenom

och framkommit äfven i sommar-

dräkten, dit denna vattring ej hör.

Den starkt utpräglade storfläckig-

heten af buksidan är en parallell

till förhållandet hos den grönländ-

ska gräsandrasen, men någon annan

likhet med denna visar sig ej i öfrigt,

utan näbben är t. ex. af normal

storlek, ej så kort som hos den

grönländska rasen.

En annan gräsanddrake ut-

märkte sig för sin i ögonen fal-

lande bleka och matta färger. Vid

närmare undersökning visade sig

detta bero på, att dräkten var gam-

mal och mycket sliten. Endast en

del fjädrar äro nya. De flesta äro gamla med naggade afnötta

kanter. Vingpennorna äro också starkt slitna, några af de

Gräsand ef från Tåkern med
starkt sliten sommardräkt, som

burits ett helt år.
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innersta armpennorna ha t. o. m. i spetsen afbrutna, bara

spolar. Vingspegeln är matt med föga glans o. s. v. Då i

alla fall fågeln hade sommardräkt, som normalt anlägges i

juli — aug., borde denna ha varit ny. När den nu i stället var

starkt sliten, kan detta ej tolkas annorlunda, än att det var

fjolårets sommardräkt, som fågeln ännu bar. Således hade

ruggningen till praktdräkt förliden höst egendomligt nog af

någon anledning uteblifvit, möjligen kanske på grund af någon

svaghet i genitalorganen. Dock må nämnas, att kastrerings-

försök på gräsanddrakar, som gjorts i England, ej lämnat någon

full klarhet rörande sammanhanget mellan genitalorganen och

ruggningen.

Under gräsandjakten hade en af jaktkamraterna Hr G.

JuBERG tillfälle att rikta riksmuseets samlingar med ännu en

raritet, nämligen en snatterandhane i full sommardräkt.

I årgången för 1913 finnas ett par snatterandhanar, som då

tillhörde Vadstena läroverk, afbildade på en färgplansch och

desamma äro i korthet beskrifna af D:r H. Nyqvist i årgången

för 1912, sid. 259. Den ena af dessa, som skjutits i slutet af

juli, är er fjolårsfågel, som ännu ej genomgått ruggning på

vingarne. Den andra däremot är en äldre fågel med det ka-

stanjeröda på vingarne utveckladt. Äfven hos riksmuseets

nyförvärfvade exemplar är detta fallet. Ruggningen till som-

mardräkten är så godt som alldeles färdig, i det att blott några

enstaka vattrade fjädrar af praktdräkten fmnas kvar på främre

delen af ryggen och på sidan. Från det afbildade exemplaret

afviker detta nya hufvudsakligen därigenom, att det är mör-

kare på sidorna, och på kräftrakten dominera de halfmånfor-

miga eller njurformiga svarta fläckarne.

Snatteranden är som bekant en sällsynt fågel i Sverige,

ehuru den är utbredd öfver hela norra halfklotet, och i som-

mardräkt äro här i landet endast tillvaratagna de här ofvan

nämnda trenne exemplaren, alla från Tåkern.

Då till dagens byte äfven kommo en krickhane i sommar-

dräkt och ett par andra fåglar, hade sålunda jakten varit lycko-

sam äfven från ornithologisk synpunkt.

Fauna och Flora 1917. Haft. 5. I
,
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4. Briinandhanens sommardräkt.

Dykandhanarnes sommarbiologi, så att säga, företer allt

fortfarande många olösta problem. Hvar hålla de till under

ruggningen till sommardräkten, och hurudan är denna sist-

nämnda? Det är frågor, som man ännu behöfver framställa

rörande flera af våra inhemska arter, utan att kunna få fullt

tillfredsställande svar. Rörande knipan har så småningom litet

af slöjan lyftats. Kniphanens sommardräkt har äfven i denna

tidskrift omtalats (jfr ofvan), och det har konstaterats, att

kniphanar öfversomra och rugga i vatten, vid hvilka arten ej

häckar. Detta gör det sannolikt, att äfven hanarne af andra

dykandarter på liknande sätt skulle kunna draga bort till andra

vatten än dem, hvarest honorna föda upp ungarne, för att där

rugga. I Tåkern ser man om våren och försommaren ett

mycket stort antal brunandhanar, mycket flera än honorna, så

att polyandri synes sannolik. Men längre fram på sommaren

äro dessa brunandhanar försvunna. Inga brunandhanar skjutas

under jakttidens början, hvarken ruggare eller andra.' Saken

synes så mystisk, att mer än en Tåkernjägare hyser den före-

ställningen att, brunandhanarne då gifvit sig af till hafs. En

sådan uppfattning måste dock tillbakavisas, ty brunanden är

ej alls någon hafsfågel. Hvar de hålla till är emellertid oaf-

gjordt. Det skulle dock kunna vara möjligt, att de såsom knip-

hanarne hålla till midt ute på vattnet och äro så skygga, att

man därför ej får tag i dem. Huru än härmed må vara för-

hållandet är det ett faktum, att något senare i augusti brun-

andhanarne äro att träffa i de sjöar, där arten häckar. I Hosjön

i Uppland hade jag t. ex. den 23 aug. i år tillfälle att med

Zeisskikaren iakttaga en stor flock brunandhanar, som lågo

ute på klarvattnet. De voro dock mycket skygga, lyfte lätt

och flögo på långt håll. Ej fullt en månad senare eller den

20 sept. hade Hr G Lohm vänligheten att till Riksmuseum

insända ett par brunandhanar, som han skjutit på sträck vid

^ Jfr härmed D:r H. Nyqvists uppsats »om brunandlianens sommardräkt*

i denna tidskrift 1910, sid. 190.
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Tåkern. Dessa hade emellertid redan hunnit så långt, att de

ånyo voro i ruggning till praktdräkt. På vissa kroppsdelar

var måhända denna redan färdig, så att det är svårt att åt-

göra, huruvida verkligen fjädrarne på ett visst parti skola räk-

nas höra till sommar- eller praktdräkt. Detta gäller hufvudet

och halsen, som ha ungefär samma röda färg som i prakt-

dräkten med undantag af på hjässan liksom äfven på hals-

ryggen. Där är färgen nämligen mörkare tillföljd af inblandning

Briinandliane i sommardräkt.

med svart. Den del af framryggen, som i praktdräkten är

rent sammetsvart, har däremot här sina sommardräktsfjädrar.

Dessa äro mörkgrå med gulbruna fjäderspetskanter. Då dessa

färgskiftningar ej så starkt afvika från ryggens allmänna färg,

får man alltså ej på långt när så skarp färggräns mellan fram-

ryggen och de andra öfre kroppsdelarne som i praktdräkten.

Hos det ena exemplaret i synnerhet börja dock här och där,

särskildt närmast halsen, de svarta praktdräktsfjädrarne att

titta fram. Det i praktdräkten svarta kräf- och bröstpartiet

synes i sommardräkten svartbrunt med rostbrunaktiga spetsar
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på fjädrarne närmast halsen, men gråhvita bräm på de nedre

partiernas fjädrar. Äfven härigenom mildras färggränsen mot

den bakre delen af bröstet och buken. Ryggen är vågigt vatt-

rad liksom i praktdräkten, men på samma gång mycket olika,

emedan vattringsbanden äro mycket gröfre än i praktdräkten

och bottenfärgen dessutom mera stötande i brunt. Härigenom

blir färgeffekten mycket olika mot i praktdräkten, mörkare och

ej så vackert pärlgrå som i den sistnämnda. Bakryggen,

öfvergumpen och öfre stjärttäckarne äro svarta. Bröst, buk

och sidor äro mörkare än i praktdräkten och med gröfre

vattring.

Denna dräktbeskrifning är så pass olika den, som lämnas

i Naumann's verk, att man nästan kan misstänka, att den sist-

nämnda är baserad på ett honexemplar. Däremot öfverens-

stämmer den närmare med den beskrifning, som 1910 lämnades

af D:r Nyqvist. Ytterligare iakttagelser för utrönande af dessa

fåglars sommartillhåll äro mycket önskvärda.



Till frågan om alfågelns ruggningar och
hafstrutens häckning vid sötvatten.

fter att med intresse liafva läst Professor

Lönnbergs ornithologiska notiser» från Vä-

nern anser jag mig böra meddela följande:

Den 30 juli 1908 påträffade jag och sköt

ett par J^J" ad. af alfågel i en liten sjö eller

tjärn nordost om Vassijaure i Torne lappmark.

Dessa båda alfågelhanar hade så nyss fällt såväl vingpennorna

som alla andra vingfjädrar, att vingarne endast voro dunklädda

och syntes ej någon tillstymmelse till begynnande blodpennor.

Båda exemplaren finnas i skinn på Göteborgs museum.

Dräkten för öfrigt är den allra härligaste mörka sommar-

dräkt, som jag sett, och jag vill minnas, att .spjuten» i stjär-

ten äro kvar. Professor Lönnbergs antaganden synas alltså

härigenom alldeles riktiga med afseende på tiden för rugg-

ningen. Ännu den 20— 21 juli såg Sjölander i öfre Kaitum-

jaure stora flockar af alfåglar svärma omkring i luften.

Rörande hafstrutens häckning vid sötvatten kan jag an-

föra följande. I Landvetter socken häckar hafstruten årligen i

ett par småsjöar, Yxsjön och Sjärsjön. För 18—20 år sedan

häckade årligen 3— 4 par i hvardera af dessa sjöar, men sedan

trafiken med båtar (ekor) tilltagit i Yxsjön, hafva de nästan

helt och hållet flytt därifrån. Men i Sjärsjön, där de varit

ostörda, häcka ännu 2 par. Af lämningar och exkrementer har

jag sett, att de hämta sin föda från hafvet. I samma sjö ha
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dessa hafstrutar fått konkurrens i två hägrar. Om hägrarne

ha häckat vet jag ej, men tror det ej. Det är nog unga fåglar

i andra året, men intressant skall det bli att se, om de komma

tillbaka. Med vänskapen mellan trutarne. och hägrarne syntes

skäligen klent beställdt.

Hafstruten häckar också i sjön Lygnern i Halland.

Göteborg den 2 okt. 1917.

Gustaf Killien.

Ofvanstående meddelanden äro af ganska stort intresse,

och de synas äfven rörande hafstrutens häckning utgöra en

bekräftelse på, hvad jag i detta ämne uttalat i förra häftet.

Jag har nämligen bedt Professor H. Munthe lämna benäget

meddelande om de af Konservator Kihlkn här ofvan omtalade

sjöarnes läge och förhållande till hafvets forntida utbredning.

Med stöd af de uppgifter om marina gränsen, som finnas i ett

arbete af Gerard De Geer med titeln: »Södra Sverige i sen-

glacial tid. Öfversiktskarta med åsar, ändmoräner och räfflor»

(Sveriges Geol. Undersökn. 1910), har Munthe gjort följande

uttalande: Yxsjön ligger 75,4 m. öfver hafvet och några meter

(omkring 3,5 m.) under marina gränsen, som där i trakten

ligger omkring 79 m. öfver nutida hafvet.

Sjärsjön ligger 91 m. öfver hafvet och några (omkring 12

m.) öfver marina gränsen, men nära det senglaciala hafvets

strand.

Lygnern ligger 14,9 m. öfver hafvet och under såväl ma-

rina gränsen (som där i trakten ligger 77 m. öfver hafvet) som

äfven under Tapes-hafvets (resp. Littorina-hafvets) gräns.

Af dessa upplysningar framgår alltså, att Lygnern ej blott

ingått som en del af det senglaciala hafvet, utan äfven geo-

logiskt taget så sent som under Tapes- (resp. Littorina-) tiden

varit en hafsvik. Det är sålunda en god förklaring för hafs-

trutens häckning där.

Yxsjön låg också under det senglaciala hafvet och hafs-

trutarne kunna därför från början tagit sin bostad där, då

sjön ännu hörde samman med hafvet.
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För Sjärsjön är saken något annorlunda, då den ej synes

ha varit sänkt under hafvet. Den låg i alla fall helt nära det

senglaciala hafvets strand och kunde detta ha lockat hafstru-

tarne dit. Af vikt är att lägga märke till Hr Kihli^ns uppgift,

att hafstrutarne i de båda sistnämnda sjöarne fortfarande pro-

viantera i och vid hafvet såsom deras förfäder i otaliga gene-

rationer.

E. L.



Till frågan om harens läten.

edanstående intyg och utlåtande införas här

på grund af framställning från bankkamreraren

Elof Frisendahl. Ifrågavarande ämne har

varit föremål för diskussion på annat håll,

men då spörsmålet ännu ej är till fullo utredt,

kan det ju vara lämpligt att gifva tillfälle till

dess ytterligare belysning.

Intygen äro lämnade till kamrer Frisendahl och intagas

oförändrade.

En gång i våras antecknade jag för ro skull ett sammanträf-
fande jag haft med välbekante jösse och beskref så, huru jag själf

blef öfvertygad om, att det är han, som har det märkvärdiga läte,

hvilket jag förut alltid trott härleda sig frän en uggla.

När jag bland annat insände denna lilla anteckning till tid-

skriften »Skogvaktaren», tänkte jag inte så mycket på att någon
rent af skulle betrakta den som en lögn. Men när jag nu ser, att

en tvärsäker person i Sv. D. påstår, att det bara är en rötmånads-
notis, så ångrar jag mig, att jag icke närmare i detalj beskref den
lilla händelsen och, mest av allt, att jag icke nämnde det åsyna
vittnet», som också råkade vara med vid samma tillfälle.

Men denne person, som var med, har dock icke glömt det

ännu, och han säger sig med största nöje vilja intyga, att min be-

rättelse är sanningsenlig; och vill han samtidigt komplettera den-

sanmia med en del detaljuppgifter, som jag förbigick.

»Vittnet», landtbrukaren C. Ross, är en 30-års man; är ortens

bästa jägare samt en bland skytteförbundets säkraste prisskyttar,

hvadan något fel på normal syn- och iakttagelseförmåga icke torde

förefinnas hos honom. Dessutom är han känd för en genomhe-
derlig person, som icke säger mer än hvad han står för.

Hur det i allt detta står till med undertecknad, kan jag väl

själf inte yttra mig om, men står ju detta fritt för hvem som helst

att taga reda på, när jag nu uppgifver mitt namn.
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Anledningen till att jag sä särskildt kom att intressera mig för

hårlocket, är egentligen ett barndomsminne -— från 12— i3-årsäl(iern:

Det var på min fars gård, Nyl)y i Arentuna socken, Uppsala län.

Där var — och finnes väl ännu — en skogsbacke, c:a 300 meter
frän gården. En kväll fram på \ärsitlan hörde vi från denna backe
detta omtvistade läte. Och detta blef anledningen till en riktig

dispyt mellan min Far och en granne till oss, C. Berglund. Far
.sade, att det var en uggla; Berglund sade, det var haren. Jag minns
att Berglund påstod, att han i sin ungdom iakttagit en gång, att det

är haren, som låter så där. Ja, i-k säker var han på sin sak, sä

att han slöt dispyten med följande ord: »Om du går sta' tittar i

backen där i morgon ocii det inte är harspär där, sä ska' du fä

svärta mej i ansiktet!» (Det var nämligen nyfallen snö). Dagen
efter gick jag, i mitt barnsliga intresse, dit till backen för att se.

Och det var harspår där!

Men detta bevisade ju ända ingenting, utan jag blef i alla fall

vid det, att det måste vara ugglan. Ty min Far hade sagt det.

Han var jägare alltifrån ungdomen, och han hade en gäng varit i

tillfälle att iakttaga, när ugglan frambringat detta läte. Detta

tror jag också än i dag. Men jag icke blott tror, utan jag vr/

också nu, att äfven haren åtminstone f/r gäng åstadkommit detta

ljud.

Säfsjö den 27 aug. 1916.

Edvard GabrUlssoii
Länsskogvaktnre.

Adr.: Säfsjö.

P. S. En sak, som jag nu undrar hur det kan vara med, är

den, om det är honan som svarar hanen, eller om det är endast

hannarna, som utmana hvarandra till strid, som t. ex. orren då han

blåser, m. fl. andra djur. Jag tror det är endast hannarna. Ty
hade det harit en hona, som svarat, skulle de snart träffats sedan

han passerat oss, och locket upphört. Men nu hördes det, som
Ross säger, fortfarande. Och det hördes inte försvinna i rak rikt-

ning bortåt, utan liksom sicksack, ibland mer ät höger ibland åt

vänster. Sä att jag fick den uppfattningen, att de liksom drogo

sig för att riktigt träffa hvarandra. Men detta vet jag inte, utan

är bara antaganden. D. S.

Jag kan härmed intyga, att Länsskogvaktare E. Gabrielssons

])erättelse i tidskriften »Skogvaktarens» julihäfte detta år om mötet

med haren är sanningsenling.

Det var en kväll i slutet av a])ril månad — datum kan jag

ej erinra mig precis. Solen hade gått ner för någon stund sedan,

och det var i skymningen — timslaget kan jag icke närmare
angifva.

Då kommo vi gående jm en skogsväg, ej långt från min gård,

Passlemålen i Hult socken, Jönköpings län.

Så fingo vi höra detta ljud (ho ho ho) som haren frambrin-
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gar. Och en dispyt uppstod mellan G. och mig. G. ville påstå

det var en uggla; jag sade, enligt hvad jag förut hört sägas, att

det var haren. (Här pä denna ort säges det allmänt, alt det är

»harfånget»). När vi sä kommo fram på en liten glänta i skogen,

där vägen grenar sig, kommo vi på idén att försöka svara detta

läte. Och detta lyckades så bra, som G förut berättat. Det hade
nog icke gått så bra, om det inte händt sig så, att samma lock-

toner äfven börjat svara på andra sidan om oss. Vi voro sedan

alldeles tysta med den beräkningen, att, om de lockande skulle

närma sig hvarandra, skulle vi möjligen fä se en af dem, eller

kanske båda. Det förra inträffade. Vi sågo ju, — ehuru det var

skumt — klart och tydligt, när haren kom fram på vägen och satte

sig där, nu uppmätt precis fem meter ifrån oss, där vi tagit i)lats

jämte en vid enbuske. Så reste han sig upprätt på bakbenen och

samtidigt frambringade det omtalade lätet, som verkligen hördes

förvånande hårdt. Särskildt själfva o-ljudet var så, att det rik-

tigt klingade i öronen. Efter denna tonart lät han sedan höra

det välbekanta skärrande ljud, som jag hört så många gånger, då
hundarna tagit skadskjutna harar. Men detta sista ljud var af kort

\araklighet och ej så värst hårdt.

Sedan fortsatte emellertid jösse mot okända öden i den rikt-

ning, hvarifrån svarlocket kom. Och hans vackra locktoner hördes

fortfarande dä och då allt längre bort. Och nu var Gabriels-

son öfverbevisad. Äfven om vi nu fingo se och höra tusende

ugglor som »hoade», så veta vi alla fall, att haren låter så han
också.

Passlemålen den 27 aug. iqi6.

Carl Ross.

Passlemålen, Skurugata.

Undertecknad har för ett tjugotal af år sedan, då jag som
hemmansägare bodde i Köttsjö by af Jämtland, tillliringat mån-
gen vårnatt i de s. k. Norbergsbodarna i samma bys skogstrakter.

Det var då visst inte någon ovanlighet för mig att, där jag i den
ljumma vårnatten låg på taket af en lada, gäng på gång genom
att härma det hoande lätet locka till mig harar från den om-
gifvande skogen. Ofta nog satte sig den framskuttande haren på
bakbenen, höll framfötterna rätt upj) i vädret och hoade upp-

repade gånger. Men så snart en hare n:r 2 kommit till, ha lock-

tonerna alltid upphört; och aldrig har jag hört någon hare locka,

då det varit flera jössar framme på fäbovallarna.

En natt kommo 3 harar på en gång in på vallen. De hop-

pade i bredd, tätt tryckta intill hvarandras sidor, och jag förmodar
att den mellersta var en hona och de två andra hanar. Dessa

senare frambragte upprepade gånger ett slags grymtande läte,

svårt att återgifva i tryck, men det påminde något om getabockens

brunstläte.

Ragunda den 4 September 19 16.

E. ]Vikstroin.



Smärre meddelanden.

Om färgen på bivråkens vaxhud.

Med anledning af D:r H. NvQVisrs uppsats i detta ämne, haft.

I af Fauna och Flora år igi6, ber undertecknad att med nägra ord

få komplettera D:r N:s intressanta meddelande. De anförda lo

auktoriteterna ha lämnat de mest växlande uppgifter om färgen på
bivråkerns näbbhud från svart till blygrå hos äldre, ja ända till

guldgul, i likhet med samtligas mening om färgen hos de yngres.

Undertecknad har haft tillfälle granska ungefär ett femtiotal,

kan.^^ke något tiotal mera, äldre och yngre fåglar och därvid funnit,

att samtliga ungfåglar haft mörkbrun iris och mörkt vaxgul (icke

citrongul eller guldgul) vaxhud incl. näbbens bakre del samt föt-

terna af samma färg som näbbhuden. Begagnar tillfället påpeka,

att samtliga ungfåglar (oberoende af om de i öfrigt haft helt ljus

undersida eller enfärgadt mörkbruna) haft ögat infattadt i en tre-

kantig svart fläck, som däremot alltid saknades hos de äldre,

fr. o. m. 2:dra dräkten. Samtliga äldre fåglar ha däremot haft

höggul iris och smutsigt höggula fötter samt gråbrun vaxhud svagt

stötande i grönt, ljusare hos de hvitmagade, mörkare hos de hel-

mörka exemplaren. På två-åriga ind. (igenkännliga på att under-

sidan varit längsfläckig, icke tvärstrinimig) kan vaxhud och näbb-

basis ha haft någon kvarsittande gul fläck (ungefär som på de två-

åriga labbarnes fötter). — Däremot har jag icke i ett enda fall

kunnat konstatera svart färg hos någon färsk bivråks vaxhud, miss-

tänker tvärtom att dessa uppgifter bero på iakttagelser på ind. som
legat någon half eller hel dag och fått torka. — Då försvinner

nämligen mycket hastigt det brungula ur vaxhuden, så att den

svartnar, och om fågeln råkat ha mycket kvar af gump-pomadan

på näbben efter sista toiletten, så kan det nog hända att det svarta,

genom ett öfverdrag af stearinsyra skiftar i blågrått, i likhet med
hela dräkten hos många fåglar t. ex. roffåglar, hägrar, kakaduor etc.

Det är öfverhufvud en vansklig sak att skrifva färgdiagnoser om
fåglarnes näbbar, iris och fötter, då dessas färger, ofta redan efter

den döda fågelns kallnande, ändras, att nu inte tala om när fågeln

börjar torka. Hos ett stort antal fågelarter bli fångna exemplars

färger på ofvannämda kroppsdelar helt andra, alltså svagare än i

frihet, troligen beroende på bristande motion och ämnesomsätt-

ning.

Dr. N:s påpekande, att bivråken som ju ofta får gräfva fram

sin föda, steklarnes larver och honung (aldrig de gamla getingarne
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eller humlorna själfva, motsatta uppgifter härom bero pä förväxling

med kläckfärdiga puppor), härvid ofta få näsborrarne fyllda af smuts,

vax o. d. är mycket intressant och är för mig nog. Erinras om hans
starkt utbildade lock på näsborrarne, synnerligen framträdande hos
nyskjutna, knappast märkbara hos torkade, då dessa lock sluta sig

helt öfver näsöppningarne. Således äro dessa lock af praxis väl

motiverade.^ Till D:r N:s uppgift att ingen annan svensk

roffågel än bivråken fär vaxhudens färg med åren mörkare kan jag

ej ansluta mig, då tvärtom följande roffåglar göra detsamma, om
ock i mindre grad. 1) dufhök från vaxgul eller citrongul till blekt

gröngrå, 2, sparfhök stundom detsamma, 3) röda kärrhökens hane
vid hög ålder (säkert först efter en del år), 4) kungsörn och 3)

östliga steppskrikörn (Aquila orientalis ex. från Sydryssland). Hos
dessa fåglar är årsungens i höstdräkt vaxhud blott gulpigmenterad
men sedan tillkommer äfven mer eller mindre melanin, hvilket ger

en alltid mörkare men kallare färgton till resultat (äfven pä lefvande

ex.) medan efter döden, när exemplaret börjar torka, det svarta färg-

iimnets öfvervikt lättare kan konstateras, t. o. m. på mångåriga
musei-exemplar. — Det vore särdeles önskvärdt, att Hrr Ornitho-

loger ville tydligt utskrifva hur lång tid efter fågelns död färgdiag-

noserna tagits, så kunde nog en del förbistring undvikas, att nu ej

tala om beskrifning efter mångåriga skinn eller musei-exemplar, där

de ofta utmärkt vackra, för art, kön och ålder nog så viktiga fett-

syrefärgerna, det ofvannämnda blågråa eller violettgråa »sminket»

hos roffåglar, hägrar m. fl. och de rosenröda eller tearosfärgade

nyanserna hos t. ex. falkar, storskraken (ända till melonfärg, ja

morotfärg), ]')elikaner, måsar, m. fl. som utan dessa kunna verka

bokstafligen förfalskade, i alla händelser som åskådningsmaterial

förfeladt och vilseledande.

Malmö V'> 1917-

Olof Cvl/ifix:

Ringmärkt fiskgjuse återfunnen.

Den 17 juli i ar märktes med Riksmuseets ring n:r 1259 en

unge af Pandion lialiaciiis L. af skogstjänstemannen Bo WHt-Strömer
i Nedre Ullerud, Värmland. Enligt till museet ingången under-

rättelse sköts denna fågel den 31 september på Glorup, Fyn, Dan-
mark, af forstbiträdet Viggo Lindfeldt, hvilken till sitt meddelande
äfven bifogade ringen. Fågeln hade första gången blifvit sedd omkr.

14 dagar tidigare.

Det sista förhällandet är intressant, då det visar, att fågeln ej

varit stadd på en hastig genomflyttning, utan synbarligen imder
vägen på sin färd mot söder gjort ett uppehåll vid gifvande fiske-

vatten.

Hiahuar ReiidaJiI.

^ Som bivråken gärna badar och ofta är bosatt nära vattnet, torde han

nog ej längie behöfva afstå från att andas genom näsan.
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Rörhönan liäckiir i Östergötland.

Då det kanske kan \aia af intresse för tidskriftens läsekrets,

ber jag få meddela, att rörhönan {Gallmula chioropus Lin.) i som-

mar i flera par förekommit i S\art;in vid Spångsholm. Den första

iakttogs ^^U.

Linköping ^''/lo 1917.

Åke Halhvtdcr.

Rödvingetrast i Södertörn.

I Rönninge iakttogs den 10 juni 1Q17 ett ho af rödvingetras-

ten, innehållande tre lialfvuxna ungar. Fågelarten har årligen visat

sig i trakten samt äfven förut funnits häckande därstädes.

S. B.

Till sparfhökens biologi.

En 15-årig skolyngling B. L. från Stockholm tann i somras i

slutet af juni på Blidö ett sparfhöksbo vid 3 ä 4 meters höjd i en

gran, innehållande 3 dunklädda ungar. Han besökte dagligen boet,

och honan, som alltid tycktes ligga inne, flög ej ur boet, förr än

pojken var halfvägs uppe. Någon dag i början af juli skjuter den
unge mannen honan, men låter ungarna lefva och ligga kvar i boet.

Efter några timmar besökte han boet, och har då hannen ditburit

ett tiotal småfåglar.

Pojken matar de skrikande ungarna med några småfåglar, som
de gärna hålla till godo med. Nästa dag, när han l)esöker boet,

ligga där uppstaplade 38, säger trettioåtta småfåglar, halfplockade

men för öfrigt hela, mest mesar, jämte en del trastar och gråa

Hugsnappare. Hanen har tydligen ej förstått att stycka födan och

mata sin hungriga afföda, men får hjälp af pojken, som stoppar

ungarna fulla och sedan tar resten af fågelfångsten att öka sin

egen köttranson med. Han besöker sedan boet hvarje dag och fin-

ner där samvetsgrant cirka 30 små offer, som han likaledes delar

med hökungarna. Bristen på moderns omvårdnad gör sig dock
mer och mer gällande, boet blir nedsmutsat af exkrementer och

ungarna ruggiga och smutsiga och någon vecka efter förlusten af

modern duka ungarna under trots den flitige familjeförsörjarens och

»fostermoderns>:^ förenade ansträngningar.

M. Lifidbci-g.

Tandläkare, Stockholm.

Fynd af ringmärkt fiskmås.

Den 25 augusti i år sköts vid Pölsebo i GöteI)orgstrakten af

arrendatorn John L.'\rson en fiskmås {Larus la/ius), hvilken blifvit

som unge märkt med en af Riksmuseets ringar i sjön Järnlunden,

Tjärstads socken i Östergötland, den 14 juli i år af herr IFno Banck.
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Fågeln insändes af hr Larson till Riksmuseet, där skinnet kon-

serverats.

Naturligtvis låta sig inga bestämda slutsatser dragas af detta

enstaka fynd, men det är ju anmärkningsvärt, att fågeln tagit eu
västlig kosa och så snart begifvit sig ända till västkusten. Det
låter sig ju tänkas, att här kunde föreligga en strykning längs det

område, som vid istidens slut upptogs af det sund mellan Öster-

sjön och Västerhafvet, för hvars betydelse med afseende pä vissa

marina fåglars utbredning ])rofessor Lönnberg å annat ställe i denna
tidskrift (p. 165) anfört intressanta exempel.

H. Rendahl.

Rostand {Casarca casarcd) funnen i Mälaren.

Under tiden 5— 10 augusti detta år observerades vid flera till-

fällen af undertecknad och Styrman S. Lychou en rostand vid

Afhulta i Munktorps socken, belägen i)å norra Mälarstrajiden, 10

km. öster om Köping.

Den anträffades sedermera den 16 aug., flytande död på vatt-

net, af styrman L., hvarvid inga yttre skador kunde upptäckas på
densamma, hvarför man får antaga, att den dukat under för ogynn-

samma yttre förhållanden. Tyvärr befann fågeln sig i börjande

förruttnelsetillstånd, hvarför endast en vinge kunde tillvaratagas,

med hvars hjälp Professor Einar Lönnberg vid Riksmuseet do( k

kunnat konstatera fågelns identitet.

Stockholm, Sturegatan 48, IV ^^9 '7-

Rax>iar Hallström.
Ingeniör.

Enligt benägna meddelanden till Riksmuseum har intet exem-
plar af rostand flugit bort från de zoologiska trädgårdarne i Hälsing-

fors, Köpenhamn eller Berlin. Då emellertid denna art flerstädes

hålles i dammar som prydnadsfågel, är det ej uteslutet, att det va-

rit ett semidomesticeradt exemplar. Men å andra sidan kan det ju

likaväl vara en vildfågel från artens sydostliga hemländer.

Red. af Fauna ocJi Flora.

Stora träd.

Vid ett par tillfällen ha i denna tidskrift omtalats stora askar.

Den största eller åtminstone tjockaste ask jag sett växer vid Hånö gård

i Södermanland. Den mäter ej mindre än 5 m. 38 cm. i omkrets.

Vid Borgmästare E. von Hofstens vackra, parkomgifna »Villa

Giacomina» i närheten af Lidköping finnes en TJuija med den för

detta trädslag märkliga omkretsen af 140 cm.

I Äholmens nationalpark finnes en alm med en omkrets af

3 ni. 77 cm. och en Finns strohns, som mäter 263 cm. Visserli-

gen har redan förut i denna tidskrift omtalats en större alm än

denna, men den torde dock vara \ ärd att nämnas bland de mera
märkliga. E. L.
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Växtrelikter på Vänerns stränder.

Med anledning af professor Lönnbergs intressanta uppsats i

4:e häftet af Fauna ocli Flora om marina fågelrelikter på öar och

skär norr om Vänersnäs' norra udde, af hvilka för öfrigt jag själf

iakttagit den ena som ung student vid en roddtur i sundet mellan

Hagön och halfön, nämligen strandskatan, år 1883 och sedan haft

samma tanke om fyndet som i uppsatsen vindiceras, är det ett lämj)-

ligt tillfälle att omtala ett par fynd af tvenne växtrelikter från

Vänersstränderna, hvaraf det ena gjordes af mig som skolgosse pä

egendomen Frugård i Vänersnäs' församling, det andra af min skol-

kamrat, en rikt begåfvad i förtid bortgången yngling med stora

artistiska anlag, Fredrik Evers, på Källersta-landet. Jag fann

en dag vid tegelbruket ])å Frugård ett exemplar af 7rigloc/iii! iiiari-

timiim, som ju godt kan tänkas ha varit en relikt. Evers fann på

en holme väster om Källered flera exemplar af Glaiix marUiina ,at

hvilka jag ännu förvarar ett i mitt herbarium. Nej, jag ser nu, att

det på ett mystiskt sätt försvunnit ur mitt herbarium. Mitt Tri-

.i,'7^r///«-exemplar har äfvenledes gått all världens väg: det har tro-

ligen också blifvit anammat af någon amatör. Dylika marina växt-

relikter ha som bekant äfven anträffats på Mälarens stränder.

Evers uppgaf äfven, att han funnit Polemoiiinm cocrukum, alltså

en ett slags glacialrelikt, pä en obebodd holme i Kinneviken, men
jag fick aldrig se något exemplar af denna växt.

De anförda exemplen på försvinnande af värdefulla herba-

riumexemplar bevisa vanskligheten af att vara hyresgäst å vissa platser.

7. Erikson.

Litteratur.

Gene Strattan-Forter: Vildmarksmusik, en bok om djur och

blommor. Öfversatt från amerik. orig. af Hugo Hultenberg. Up-

sala, J. A. Lindblads förlag.

Denna bok utgör en samling af varmhjärtadt skrifna kåserier

om författarinnans vandringar och iakttagelser i naturen. Om man
bortser från den vanliga amerikanska svagheten att berömma sig

själf och sina stora kunskaper, stundom rätt oförtjänt (t. ex. sid. 23),

läser man boken med stort nöje. Naturskildringarne äro j^å det

hela taget mycket lifliga och målande och förf. ger sålunda väl-

komna bilder af olika typer af nordamerikanskt landskap, som

böra vara desto mera uppskattade, som vi äga ganska litet däraf.

Förf.-s innerliga uppskattning af naturens skönhet gör henne till en

varm naturskyddsvän och hennes uttalanden äro stundom från denna

synpunkt högeligen beaktansvärda. Det som hon säger på sid. 62

och följande utgör en fullständig naturskyddspredikan mot sköfling,
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som förtjänade att läsas och begrundas af tusenden af våra lands-

män och landsmaninnor.

Att öfversätta en bok som denna är säkerligen mycket svårt.

Öfvers. har lyckats bibehålla den allmänna stämningen mycket bra,

men hans naturvetenskapliga kunskaper ha tyvärr allt för ofta län)-

nat honom i sticket, så att hans öfversättning af namn på djur och

blommor blir alldeles missvisande. Delvis kan han ursäktas därmed,

att amerikanarne i en mängd fall bruka samma djurnamn som
engelsmännen, men i en helt annan betydelse. Använder man vid

öfversättning af en amerikansk text ett vanligt engelskt-svenskt lexi-

kon, får man därför ofta en alldeles rosenrasande öfversättning.

För att taga några exempel ur denna bok:
• »Robin Red breast>^ är visserligen på engelska == rödhake, men

pä amerikanska en rödbröstad trast, Turdus migratorius\ »Oriole

är nog gylling på engelska, men i Nordamerika finnas inga dylika,

utan namnet användes för fåglar af en helt annan familj, Icteridce.,

väfvarstarar; »Buzzard» är visserjigen vrak pä engelska, men »Turkey

buzzard» är en gam, alltså kalkon-gam, ej kalkonvråk »Rabbit» pä
engelska == kanin, användes på amerikanska både för hare och

för kanin. Man måste därför taga hänsyn till sammanhanget.

»Harar gräfva sina jordkulor^ . . . . och »Nyfödda harar.... äro

blinda» .... (sid. 98) är alldeles fel, där skall rabbit öfversättas

med kanin. »Locust» på amerikanska är ej gräshopj^a utan cikada

och det visar ju bilden vid sid. 24 alldeles tydligt. »Katydid> är

också en cikada, »Waterlily» är näckros o. s. v. När öfvers. ])å

sid. 22 upplyser om, att i denna bok »avses hela tiden den svarta

kråkan, Corvus (V/w/r», är detta också ett misstag, ty denna art

förekommer ej i Nordamerika, utan det är en helt annan art, näm-

Corvus amcricanus. Sådana ord som »dofhjortskalven» och »igel-

kotten» äro också obegripliga i detta sammanhang, ty dessa djur

finnas ej heller i Nordamerika. Vi vilja ej fortsätta denna lista

längre, men nog hade det varit lämpligt, om öfvers. för rättelse af

dylika saker vändt sig till någon biologiskt bildad person, som

kunnat hjälpa honom från alltför uppenbara misstag.
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Några svenska forskningsresor från

föregående tider.

Af-

Lars Gabriel Andersson.

VI.

Dagbok öfver en Ostindisk Resa

Åren 1750, 1751, 1752 med Anmärkningar

Naturkunnigheten, friunniande Folkslags Språk, Seder,

Hushållning; ni. ni.

På fleras åstundan Utgifven af

PEHR OSBECK.

Kongl. Sv. Wettcnskaps Societetens Ledamot.

Stockholm. Trvckt hos Lor. LcDw Grhi-ixg pä dess egen bekostnad 1757.

I ör sina stora och många världsomtattande faunistiska och

floristiska arbeten, som då och då sågo dagen i nya, ut-

vidgade upplagor, behöfde LiwÉ stå i ständig beröring

'•""r"",i'i:
"le*^ främmande länder, där ju det mesta nya var att finna.

'"'--"-''"' Hans forskar-ifver är Hka brinnande som lians inflytande

I

är stort, och det är märkeligt att se, hur han i vårt

då ännu mer än nu fattiga land sätter i gång den ena

vetenskapliga expeditionen efter den andra. Vi ha i

föregående årgångar af denna tidskrift följt några af dessa, men han hade äfven

andra mindre kostsamma och mer lättillgriphga utvägar att öka sin kunskap

om fjärran länders örter och djur. Vårt Ostindiska kompani hade nu sin

blomstringstid med flera skeppslägenheter om året till de ostindiska farvatt-

nen, och med hvarje skepp iöljde läkare och präst. Det var bildbart folk,

båda slagen, sen gammalt intresserade för naturstudier och därför med glädje

mottagande det hedrande uppdraget att samla åt mästaren; läkarna voro ju

redan genom sina studier naturvetenskapsmän, ocii prästerna beredde sig för

sitt nva värf ofta under LiNXÉs egen information. Sparrman var, som vi

veta, till en början en dylik skeppsläkare, och Osbeck, hvars resa är före-

målet för denna uppsats, var skeppspräst, full af entusiasm lör naturen och

Fauna o. Flora 1917. Haft. 6. 16
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för dess tolkare, den store arkiatern i Uppsala, som genom honom fick ståtliga,

välkomna samlingar från yttersta Orienten. Också prisar Lixné Osbeck och

hans resa i berömmande ordalag; »De mesta resebeskrifningar», säger han,

»hafva genom barbariska namn på de skapade ting lämnat oss lika okunniga

som tilförne, och därför ej annat kunna uträtta än endast reta vår vettgirighet.

I Min Herre hafver allestädes rest med Wettenskaps bloss, nämt allting med

sina rätta och af den kunnige verlden begriplige namn, som definierat och

utstakat species. Ty tycks jag mig fölgt Eder på resan och liksom sedt med

Eder allt det som förekommit. Då Resebeskrifningar på sådant sätt ställas,

få Wettenskaperna hämta mogen fruckt.» Osbeck har, säger Linné vidare,

först funnit »den förnuftiga vägen, hvilken efterverlden skall gå, och altid

erindra sig den honom först banat».

Pehr Osbeck var född 1723 i Västergötland, student i Uppsala 1745,

skeppspredikant hos Ostindiska Kompaniet 1750, vid hemkomsten från Kina

antagen till huspredikant hos vetenskapernas beskyddare Tessin och fick 1760

Hasslöfs pastorat i Halland, där han verkade som präst till sin död 1805.

Om sig själf och sin resa skrifver han i företalet bland annat följande:

»Ar 1750 blef jag af Svenska Ostindiska Compagniet kallad till Skepps-Predi-

kant, at förrätta de på ett Ostindiskt Skepp vanliga Präste-sysslor, som är

utom bön morgon och afton, at skrifta och communicera, hålla Cateschismi

förhör, besöka de sjuka, begrafva de döda samt predika Sön- och Högtids-

dagar. Resan var så besvärlig som lång, och fordrade något nöje, som bytte

om med Ämbetssysslorna. Jag fann intet oskyldigare än Natural-Historien,

hvarmed jag kunde roa mig under resan och mina vänner vid hemkomsten.»

Särskildt Linné var han tack skyldig, ocii han visste, att nya naturalier sna-

rare än pengar kunde afbörda hans skuld hos en så vitter man. »Jag hade

under resan hållit en Dagbok öfver hvad jag samlat för egen ro; Däraföfver-

sändes några beskrifningar på nva Örter, som blifvit uppsökta så i Spanitn,

som i China och annorstädes, hvilka strax blefvo införda uti den Botani.^-ka

Hufvudboken, som skulle tryckas under namn af Species P/anfariem, hvar-

med mina Örtenamn instämma. På hafvet har jag beskrifvit en hop Fiskar

och Foglar, al de nu kunna igenkännas af den, som aldrig sett dem tilförne.

Jag har äfven upteknat Svalor och andra bekanta foglar, som kommit til

skeppet, at igenom flera sådana anmärkningar en gång få reda pä deras Flytt-

nings-Historia. Under vistandet i China och flera främmande Orter har jag

anniärckt folkets allmänna utseende. Klädebonad, Seder, Religion, Handel,

Föda, m. m. men i synnerhet landets Lynne, Jordmån, Djur, Amphibier, Fis-

kar, Foglar, Insecter, Plantager, så väl som vildtväxande trän. Örter, frön

m. m., som jag til en stor del hemfört. Jag har beskrifvit nya örter och

andra Naturalier mast på Latin, at Utlänningar äfven må kunna betjäna sig

där af. Jag har trängt mig fram på Java, där Tigrar och Krokodiler väckta

skogen; i China, där Solhettan på skallote högar, röfvare-pack på Landsvägar

och otidiga barn på aflägsne gator äro en dagelig plåga; på Assensw/is-ötn,

där Solen sjelf utkläcker Skyllpaddornas ägg och på en liten stund utmattar

den raskaste ungdom.»

Den 27 november 1750 gick man till segels från Göteborg.

Skeppet Prins Carl »var den första tredäckare, som gådt ifrån
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Sverige til Ostindien af 390 lästers storlek, nyligen bygdt i

Stockholm» och förande 132 mans besättning. Lasten var helt

obetydlig; bly och något kläde det var allt. Man gick norr

om England; den 6 december passerades Färöarna, den 7

januari syntes Kap Vincent i Spanien, och den 9 fälldes anka-

ret i Cadiz, närmaste målet för resan. De enda naturveten-

skapliga anteckningarna från denna färdens första del är ett

möte med en iiordkaf-are, som röjde sig genom sitt vattenspru-

tande, talrika fiskmåsar, som följde skeppet åt, samt en snäppa,

som faller i vattnet, då hon försöker slå sig ned för att hvila.

1 Cadiz låg skeppet ända till den 20 mars, hvarför Osbeck

har god tid att studera traktens växt- och djurvärld. Till en

början håller han sig i själfva staden, där mycket finns att se

och få. På torget tar han reda på landets frukter: pomeran-

ser, apelsiner, citroner, kastanjer, valnötter, mandlar, hassel-

och kokosnötter (de senare dock från Västindien), fikon, russin,

äpplen och annat godt, samt dess vanligaste grönsaker: selleri,

endivia och annan sallat, spenat, lök i många sorter, portlak,

blom-, savoy- och hvitkål, persilja, rädisor, lins, bönor och är-

ter af många slag, spansk peppar, rossmarin (lasstals), spansk

humla (Origaniim cretlcum), använd »til at göra Anjovis och

en del andra matvaror smakliga». Köksträdgårdarna, som

lågo både i och utom staden, voro väl vårdade och omgärdade

med häckar af aloe, hvars mångfaldiga nytta prisas; bland an-

nat kunna >; bladens spitsar, hårda och hvassa som sy lar, bru-

kas til piprensare och at sticka hål på öronen med; men äro

otjänliga til tandpetare, emedan deras styng (som berättas)

göra svåra sår». I fruktträdgårdarna odlas framför allt apel-

siner men dessutom citroner, pomeranser, mandel och oliver,

och på gator och vägar stå i långa alléer olivträn och popplar

(P. alba). På de små inbyggda gårdarna blommade apelsin

och pomerans, »blommornas angenäma doft kunde uppfriska

en halfdöd människa», samt grönskade cypress, spansk peppar

och en och annan palm, särskildt dadelpalmen, hvarjämte

Passiflora cceralea klängde högt upp på väggarna. I krukor

inne i rummen och uppe på de platta taken växte vinruta,
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rossniarin, nejlikor, Cheirantluis incanus samt andrti vackra blom-

ster, »och när dessa voro utgågna», säges litet ironiskt, »kunde

man utan ringaste kostnad hafva krukorna fulla med Cheiiopodium

hybridlim, Alsine media, Sonchus oleraceiis^^ och annat dylikt.

Utanför staden mötte först och främst olivplanteringarna,

som upptogo de största fälten, samt vingårdarna, men dessa

»hade nu ett slätt utseende nästan som svedjeland utan hvar-

ken blad eller blomma». I stället stodo där mandelträden

härliga med sina hvita i rödt stötande blommor. Här och hvar

träffas också utom de förut omnämnda köksväxterna fält med

kronärtskockor, bondbönor och annat. Naturligtvis är det

dock här ute i naturen de vilda växterna, som ifrigast draga

botanistens hjärta till sig. Talrika exkursioner åt olika håll

ge massor af arter, allmänna och »rara», och långa namnlistor

lämnas från olika platser. Här ett enda prof på en sådan:

»På vallarna utmed vägarna växte: Bryiim acaiilon, Ericcv

teniiifolicv, Ger. folio, Dill miise. j88. t. 4g f. 55, Anethiim

Foeniciiliim och Phlomis piirpiirea, Targionia hypophylla,

Chamcerops hiimilus, der denna sidstnämnda var allrafrodigast

och hängde up ifrån nt^d före. Deras fägrings-ticf var ännu icke

kommen, ej heller Daphne Giiidiiim, et slagt Buskar, lika vårt

Pars, som stodo vid vägen. Men här blommade Germiiiim

cicutarimn, Clypeola jonthlaspi, Vinca major (iinico locoj, Hya-

cifjthiis serotiniis, Ii. monstrosiis, Veronica agrestis, Myosotis

scorpioides arvejisis, Thlaspi biirsa pastoris, Centaiirea

piillata, C. sphcerocepliala, Silene conoidea, Reseda glauca,

Anagallis latifolia, Arum maculatiim, Matricaria Chamomilla,

Bisciitella didyma.-> Man observere den af Osbeck i allmänhet

använda binomenklaturens fördel framför det gamla långran-

diga benämningssättet, här användt på den först uppräknade

mossan fBryiim). Flera nya eller förut obetydligt kända arter

träffas och beskrifvas noggrant; jag nämner blott som ett

exempel den sedermera af Linné efter upptäckaren benämnda

Verbasciim Osbeckii, men den långa latinska diagnosen utelämnas.

Äfven zoologien får sin beskärda del. Tama djur äro

hästar, som nästan uteslutande användas till riddjur. Till



SVENSKA FORSKNINGSRESANDE FRÄN ÄLDRE TIDER 245

dragare brukas miildsnor. »Folket tror, at Jungfru Maria för-

bannade mulåsnan, då hon åt up det fodret, som oxen skra-

pade tilsammans, och at hennes ofruktsamhet härrörer ej af

annat.» Allmännast äro emellertid barkkor eller dsnor, hvilka

likt hästar och mulor »födas med hackelse, hålla ock til godo

räimstens samlingar. Komma de til torgs, taga de ljudet från

hela den sorlande folkhopen med sitt elaka skriande. Nästan

alt hvad som flyttas lägges på åsneryggen, vare sig sand,

halm, gräs, gatuorenlighet m. m. uti en säck, men vid mjölk-

cller vatnförsel brukas en der til besynnerligen gjord sadel af

bräder på båda sidor, Iivarpå de sätta sina fjerdingar». Stora

svin .tunhårade och kolsvarta, vaktades uti stora flockar af

personer, som tildelte dem ållon och alt hvad de behöfde. Tör-

hända de härstamma från Afrika, hälst längre in uti landet

skall vara rart at träffa några af denna färgen». Man till-

handlade sig en hel del af dem som proviant, jämte oxar,

dufvor, höns m. m.

Större vilda djur träffas ej alls; det enda är en stor mer

än fotslång ödla, prålande i gult, grönt och andra färger (an-

tagligen Lacerta ocellata), som släpas af ägaren till apoteket

för att säljas. »Hon var rätt snarsticken; så at när han hölt

henne ned til marken, gapade hon och högg efter de förbigå-

ende.» Fiskar »i otrolig myckenhet» såldes på torget och stu-

derades, men namn och beskrifningar uteslutas här med flit».

Af insekter åter skildras vetenskapligt en del, andra fångas och

omtalas i korthet, och ännu i sista minuten, då ankaret den 20

mars hissades, gjordes zoologiska fynd. Från djupet medföljde

en krabba (Cancer brachyariis hirsutissimiis siibovatiis och en

ledsnäcka /'»Chiton lceve>->J, båda i korthet beskrifna.

Färden går nu åter ut till hafs, och bortsedt från ett helt

flyktigt besök på Java är skeppet under fem månader Osbecks

enda forskningsområde. Botaniken får då helt naturligt ligga

nere, men zoologen har hafvet alltid en del nytt och fängs-

lande att bjuda. Strax i början kom »vår Svenska Hdrfdgel

til skeppet och följde med oss ett godt stycke»; uttrycket ty-

der på det kända förhållandet, att den vackra och egendomliga
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fågeln förr var långt allmännare hos oss än nu. Han beskrif-

ves efter spanska exemplar »på det man må kunna se om

huru vida climatet eller årstiden ändrat honom». I närheten

af Teneriffa kommer en annan landsman eller landsmaninna,

en ladusvala, och slår ned på skeppet, så uttröttad, att hon

kan tas med händerna. Hon var helt våt, »liksom hon nyli-

gen kommit utur vattnet», men Osbeck säger sig dock ej våga

påstå, att hon den dagen »var upkommen från hafsbottnen,

där hon torde haft sitt vinterläge»! Ett par andra flygare, som

verkligen kommo ur hafvets djup, träffades samtidigt med sva-

lan, nämligen -»Flygande fisk» och >^S/okattor». Af de senare,

som ingenting annat äro än smärre bläckfiskar, träffas en dag

ett exemplar uppe i skeppsröstet, dit det på dessa djurs sed

kastat sig upp, antagligen förföljdt af någon roffisk. »Om

denna lärt sin konst af flygande fisken eller den sistnämnda

af den förra är mig obekant; men bägge flyga de, fastän ingen

är fogel; bägge jagas de af samma fiender.» Den farligaste

af dessa är boniten, som fångas, ätes och vetenskapligt be-

skrifves, »at han må äfven af andra än Ostindiefarare igen-

kännas». Scoinber [piilcher] pinncv dorsalis anterioris ossiciilis

jj: pinnulis siibtiis inter caudam et anum 7 är det lilla nätta

namn Osbeck ger den. Andra ännu större makrillfiskar äro

albekorerna, som också beskrifvas: »Scomber (albicaris» etc;

de äro, som Osbeck anser, en egen art, numera kallad Orcy-

nas ala longa, ehuru Linnk sammanför dem med tonfiskarna.

Troligen är det dessa senare, jättarna bland makrillfiskarna,

som i trakten af Kanarieöarna ses från fartyget, visande sina

ryggfenor ofvan vattnet. Osbeck kallar dem springare och

säger dem vara fiskar, skilda från de springare, som senare

mötas och som äro tumlare. Dessa senare »sprungo tusentals

för och vid sidan af skeppet, och gjorde vid uphöjandet et

häftigt fnysande». Ett par gånger ströko stora hvalar förbi,

sprutande vatten högt upp i luften; de kallas nordkapare så

väl nere vid Java som uppe vid Färöarna. Andra stora sjö-

djur äro ^^skyllpaddor», som hvila på hafvets yta, och hajar

af olika slag. Den första hajen fångas i närheten af ekva-
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torn ocli benämnes -»Squaliis condiictus, Longitiido j pedum»

etc. LiNNK anser den vara Sqiialiis cauiciila, hvilket är den

äfven hos oss uppträdande smdfläckiga rödhajen. Osbecks

beskrifning stämmer dock ej med denna, och troUgen var det

någon annan art. Uti dess mage fans Boneter, Sjökatter,

Höns (med fjäder och alt) "sådane som de blifvit kastade ifrån

skeppen, när de sielfdödt». »Denne Hajen har 2 följeslagare,

Sugare, Echeneis och Lods>^, ii vilka båda närmare beskrifvas.

Särskildt den senare intresserar Osbeck i högsta grad, och

vid hemkomsten skrifver han i K. V. A:s Handlingar för år

1755 en utförligare skildring af den egendomliga fisken. Sitt

namn »har han fått af sjöfarande, emedan han altid följer Hajen

i hamn och häl, så länge han är i vattnet (icke en utan åt-

skillige som simma omkring honom på alla sidor), och som

förmenas gifva honom anvisning på rofvet; ty Hajen icke alle-

nast skonar Lodsarna utan ock lämnar dem vid sin sida et

trygt beskydd emot alla andra fiender. Ho kan uttala Herrens

dråpeliga gärningar? En så sällsynt och märkvärdig fisk fick

jag nu först beskrifva.»

Linjen passeras den 11 april med tillhörande tvättningar

af nykomlingarna, och sedan dröjer det ej länge, förrän kap-

dufvorna omtalade, att man nalkades Afrikas sydspets. En

lång vetenskaplig beskrifning ägnas äfven denna sjömännens

gamla bekanting, som dessutom får följande orlofssedel på

svenska: »Han skriker som en Papegoja, och spyr trän, när

man fattar uti honom; fångas utan särdeles möda blott med

en tjärad segelgarns tråd eller med fläsk på m.etkrok; men

brukas ej gerna til mat om icke uti hungersnöd». Redan förut

hade uppträdt -»Malmiicker, ett slags bruna Fiskmåsar med

korta vingar, hvita under buken, dem vi sedermera sågo på

flera ställen, men aldrig kunde fånga», någon af de många

stormfåglar som i sydhafven följa seglarna åt. Äfven de väl-

diga albatrosserna syntes då och då, och på Kaps breddgrad

kom T>Stormvädersfogeln (Procellaria aequinoctialis), som fast

han är nog liten likväl vågade spisa med de stora Sjö-

foglarne, när svintarmar och annat kastades från skeppet.
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Han var merendels både först och sidst vid utdelningen». I

Indiska hafvet mötte tropikfågeln och den i alla varmare haf

förekommande Sula piscator, af Osbeck beskrifven under namn

af Diomedea piscator. »De kallades af våra Ostindiefarare

Bubbi, af ängelska ordet booby, dumhufvud, derföre at när de,

som ofta händer, sätta sig på skeppen och hvila, aldrig flyga

undan, när någon vil fånga dem, utan allenast skrika, hugga

omkring sig och utspy den trän eller fisk, som de ännu ha i

behåll. En sådan blef nu tagen med blotta händerna, då mig

gafs tilfälle at göra honom vidare bekant än allena til

namnet.»

Då matroserna vid lugnt väder sysselsattes med skeppets

skrapning, fick Osbeck tillfälle att undersöka och beskrifva

de massor af långhalsar, som satt sig fast i synnerhet vid

rodret. »Då vattnet uppstiger öfver dem, utsträcka de sina

tentacula liksom en inböjd hand eller håf, hvarmed de fånga

sin mat, antingen Confervce Fl. Svec. 1023, hvilken växer om-

kring dem, eller annat, som igenom vattnets flödande kan dem

tilfalla.» Om de lägre hafsdjuren är det annars ej mycket

som förtäljes. I Atlanten möta några egendomliga varelser,

som af sjömännen kallas Besanties, »på långt håll liknande en

stor fisk-blåsa med et litet segel». På utresan »såg jag ingen

lägenhet at kunna få detta kräket», men på hemfärden fånga-

des en, som en kort tid hölls lefvan.de men sedan lades i

»Spanskt Bränvin» ocli hemfördes. Djuret afbildas och be-

skrifves under namn af Physis (nu Physalia) pelagica, den väl-

kända siphonoforen. Hafssken omtalas från trakten af Kap,

»hvilket härrör af mångahanda ting, af åtskilliga slags mas-

kar, utom stycken af döda Fiskar och andra fördärfvade

kroppar». Ett slags underliga kräk, som fångas i Indiska

oceanen, kallas Adelphozion; de »hängde hundradetals tilsam-

mans uti vattnet och i början höllos för ormar; men sedan

de med en håf blifvit uppfiskade, skilde den ena sig från den

andra. Hvardera var i längden en tum, och bredden knapt

en tvär finger, ihoptryckt på sidorna, och liknade i hast små

fiskar utan fenor. Hela kroppen var lös och igenomskinlig
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dock fastare åt spetsarne. Man såg dessutom på honom inga

ben, utan en fin sena eller sidolinea, och litet stycke ifrån

snytet et rödbrunt öga midt uti, som tjänte för båda sidorna.»

Antagligen var den gåtfulla varelsen en kedja salper eller sjö-

pungar.

I midten af juli seglades längs Javas kust, där stora

»Palmträn räckte längre up uti skyn, än jag nånsin sedt an-

norstädes. På somliga ställen, fast än rart, syntes ibland

dessa täta skogar små af örter gultlysande slätter, som alt

gaf landet et makalöst utseende; men oroade mig alt mer och

mer, då jag icke fick landstiga utan liksom en hungrig allenast

se maten på långt håll. Det var rätt nöjsamt på däcket om

natten; där vi blefvo vederqvickte af den angenäma luckten,

som trän och örterna så ömnigt gåfvo ifrån sig. Dessa sko-

gar skola med Tigrar och andra wilddiur vara så upfylde, at

ej någon på hela östra kanten vågar taga sin hemvist.» In-

sekter och landtfåglar komma med budskap om de härliga

skatterna, och somligt lyckas Osbeck infånga, men så ändtli-

gen den 16 juli fick han vid en af ankarplatserna följa med,

då man skulle i land för att tillhandla sig »kokosnötter och

annat til förfriskning åt besättningen».

Befolkningen var vänlig, och. då första rädslan var öfver,

tillbyttes »kokosnötter, pisang, höns, ägg, buffeloxar, skyll-

paddor och sängmattor» dels mot reda pengar, dels mot diverse

europeiskt kram. >I en liten kaja med 4 stålpar, öpen på si-

dorna men täckt med Cocus-nöts blad, bodde folket så glad

och förnögde ibland Apor och Papegojor, at de knapt lära

finnas nögdare i det största Palais uti Europa». På stranden

sprungo krabbor och lågo koraller och snäckor af olika slag,

och där växte y.trän, allesammans olika dem som finnas hos

oss så tät tilhopa, at det var nästan omöjeligt at komma up i

landet». En lång förteckning med mer eller mindre ingående

vetenskapliga beskrifningar på fynden göres, och delar insam-

las för hemforsling. Naturligtvis är det först och främst kokos-

palmen, som fängslar främlingen, och en lång meritlista på ett

par sidor om allt det goda den duger till lämnas.
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Af djurvärlden sågos åtskilliga insekter, men >vårt korta

vistande i land var deras lycka. Jag fick ej mer än Apis

jiigra och Svartmyror», men. för ett par bordsknifvar tillhand-

lades en lefvande fågel »Ipsida (viridis) siipra ferruginea» (en

kungsfiskare; Ispida?). som efter döden beskrefs och konser-

verades, så att den efter hemkomsten kunde förvaras i Upsala

museum. Äfven köpas både i vetenskapligt och kulinariskt

syfte två sköldpaddor för tillsammans en piaster. Efter detta

första närmande kommo infödingarna i sina båtar ut till skep-

pet med kokosnötter och andia landets produkter: >;ett slags

tobak, som tuggades med Areca; torde vara den så kallade

Jungfru-Tobaken, Nicotiana paniciilata; brunt pudersocker i^xkw

kokospalmen), flaskor af kalebasser (Cucurbita lagenaria).

Snäckor helst Cypraeor, Hvita Fompor, Pompelmoser, Citrus

grandis, en stor rundacktig frukt, lik Apelsin, i hvars ställe

den ock ätes efter måltiden; men mycket större och för sin

syrlighet mer läskande. Pisanger, som menas vara den fruck-

ten, igenom hvars olofliga ätande våra första föräldrar gjorde

både sig och oss olycklige.» Äfven hade de med sis^ javanska

markattor, som efter Osbecks skildring af Linné i Systema

Naturae beskrifves under namn af Simia aygula.

Under den fortsatta seglingen utefter Javas kust pågår

byteshandeln, och Osbeck får flera värdefulla naturalier: en

liten Papegoja af »kostelig grön, blå och röd färg», som be-

skrifves under namn af Psittacus viridis etc, jämte en annan

dubbelt större, benämnd Ps. javanicus men af Linné i S. N.

kallad Ps. alexandri. Båda namnen användas i den moderna

litteraturen. Ett exemplar af den egendomliga atseln (Gracula

religiösa) fås också och beskrifves under namn af Corvus ja-

vanensis: »til utseende som en stor svart trast med hvita hin-

nor vid öronen .... Han äter glupskt, skriker hårt, smackar

och kan lära tala, som det berättas . Andra förvärf voro

rissparfvarJavanska tiirtardiifvor och en liten täck sångare, som

Osbeck anser vara en Motacilla. De båda senare äro ej upp-

tagna i Systema Naturae och ha därför antagligen ej kunnat

identifieras af Linné. I sundet mellan Java och Sumatra
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»flögo Flädermöss? stora som kråkor livar afton ifrån Sumatra

til Java at livila sig öfver natten, men åter om morgonen til-

baka igen. En underlig hushållning, som förtjenar nogare un-

dersökning! Mån dessa djur äga någon viss föda på Java,

som ej kan fås på Sumatra? Eller mån de på Sumatra fruckta

f(")r några fiender om natten?» Tydligen var det flygande

hundar, som flögo mellan sina betes- och hvilplatser, ehuru

dessa naturligtvis voro belägna alldeles tvärt emot hvad Os-

BECK anser, då djuren i fråga äro natt- och ej dagdjur.

Från Java går resan norrut öfver den svårnavigerade

Kinesiska sjön, där »Foglar af hvarjehanda slag sågos långt

ifrån, och Hajar gjorde oss sällskap, äfvenledes et slags ålar

med gula tvärränder; så framt det icke var ormar. De höllo

sig efter skeppet i kölvatnet, och jag törs säga, at de tillika

med åtskilliga små fiskar, fölgt med från Stråt Sunda». Uppen-

barligen var det de i dessa haf vanliga granna hafsormarna,

som efter dessa djurs sed i skaror summo omkring på ytan.

Vid passerandet af de många småöar, som uppfylla dessa

farvatten, kommo fjärilar, trollsländor och andra insekter från

land, och ur hafvet fiskas många egendomliga fiskar. Ej mindre

än tre »Balistes »-arter beskrifvas, och af kinesiska fiskare ut-

bjudas Ål af minsta slaget, Tungor, Råckor och Chinesiske

räkor, dubbelt större än våra svenska>.

Den 22 augusti kommer lots ombord, som för fartyget in

i Kantonviken och ett stycke uppför den breda floden till

Wampo, Kantons förstad, där ankaret fälldes den 25 augusti

1751. Morgonen därpå skjutes hälsningssalut, hvarpå svara-

des från ett af de 17 europeiska skepp, som förut lågo i ham-

nen. Tacksägelse hölls för lycklig resa, och efter den fick

OsBECK läsa upp för befäl och besättning »Compagniets För-

båd at ingen på skeppet, vid sin löns förlust och varans con-

fiscation, skulle få föra något med sig härifrån til Sverige,

utom några skålpund såcker, Te och några kannor Arrack til

nödig resekost .

Kommersen skall nu börja, men först måste härför en

del förberedande åtgärder vidtagas, nödvändiga för hvarje
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europeiskt skepp, som den tiden handlade i Kina. Redan på

infärden hade man fått sig tilldelad en kinesisk ämbetsman, en

comprador», som skulle förmedla skeppets mellanhafvanden

med kineserna och deras olika myndigheter. Genom honom

får man nödig proviant och plats till ett tyghus, en »bångsal >,

som den svensk-kinesiska termen löd, där man under lossning

och lastning förvarade vissa varor och förnödenheter. Vidare

hyrdes i Kanton, där den egentliga handeln ägde rum, ett

faktori, hvarest uppköpen sköttes, och där de upphandlade

varorna till en början magasinerades. Till beskydd i det främ-

mande landet utsågs bland de inflytelserikaste kinesiska köp-

männen en fiador, ett slags konsul efter moderna begrepp,

som skulle svara kompaniet för att intet ondt tillfogades främ-

lingarna och bilägga de tvister, som möjligen kunde upp-

komma.

Kinesiska kulier lejas för att lossa lasten, dels blyet från

Sverige, dels de sydfrukter och viner, som man köpt upp i

Spanien. I stället inlastades så småningom en massa kinesiska

varor; listan härpå kan vara af allmänt intresse:

Te: 1030642 skålpund Bolié-Te, uti 2 885 kistor. 96 ^89 dito CongoTe,

uti I 071 kistor och 288 mindre dito. 67 588 dito Soatclioun-Te, uti 573 kistor

och 1367 mindre dito. 17205 dito Peckoe-Te, uti 323 kistor. 6670 diio

Bing-Te, uti 119 kistor. 7950 dito F]eyf;in-Skin-Te, uti 104 kistor. 2206

dito Hevfan-Te, uti 31 Tubbiir eller hyttor. 3 557 dito åtskilliga slags Te,

uti 1 720 kanistrar.

Sidentyger: 961 stvcken Poisies Damas. 67 dito dito af 2 färgor. 143

dito Meuble Damas. 675 dito Sattiner. 13 dito dito med 2 färgor. 16 dito

med couleurta bouquetter. 681 dito Padefover. 192 dito Gorgorons. i 291

dito Tafter. 16 dito Lampas. 5 319 gula Bomullsnankiner. 5 047 Skålpund

rådt Silke i 33 kistor.

Åtskilliga varor: 53314 Skalpund Gallingall (Radix Galang;v). 6331)

dito Radi.x ChiuK (Smilax).^ 2]65'dito Pärlemor. 6325 dito Snör-rottingar

eller smala rör. 10709 dito Sago. 4 171 dito Rhabarber i 24 kistor. 9314
målade Papper. 1250 Bouquetter, blommor etc. 3400 runda Pärlemorjetto-

ner, ä 143 hvarje Satts. 62 dito dito, 10 uti Satsen. 108 Laquerade Spellå-

dor med Pärlemor jettoner. 18 Laquerade Toiletsdosor. ]0 Laquerade Ta-

bletter. 6 Liggare Arrack.

Porccllaitier : Uti 222 kistor, 70 Tubbar, 52 små kistor och 9i9bundt;;r.

Medan allt detta lossas och lastas, säljes och köpes, har

^ l^åda viktiga dixTyer.
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OsBECK god tid för sina samlingar. Långa exkursioner vågar

han ej göra, då folket och särskildt de yngre elementen äro

mycket fientliga. Glåpord, stenar, sand och andra kastvapen

möta på många håll, och bråkande skaror f(")lja honom i hä-

larna, noga vaktande alla hans åtgärder. Emellertid finns så

mycket nytt öfverallt, att äfven kortare samlingsturer ge goda

resultat. ,>Artemisia vidgar is eller Gråbo är den endaste

Svenska ört här i landet, fast än med någon åtskilnad.» Strax

intill skeppets ankarplats ligga tvenne öar, Dansk- och Fransk-

ön, där han någorlunda ostörd får hålla till, och hit beger han

sig esomoftast och får rikliga skördar af växter men äfven af

insekter och annat för zoologen glädjande. Som vanligt är det

brokig blandning af kändt och okändt, det sistnämnda alltid

försedt med långa latinska beskrifningar. En profbit från an-

teckningarna under en dylik exkursion kanske kan vara till nöje

för botanisterna. Det är på Danskön den 27 sept.: »Vid Gärdes-

gårdar blommade: Bryoiiia cordifolia, Hedysariim pidchelliim,

H. triqaetriim. Den senare växte til en mans höjd, mycket

grenig; kallades af Chinesen kasong-sö. Sigesbeckia orientalis

på Chinesiska Chimag, hade sin stöd af en annan buske ut

med stranden, som kallades Fokaj. Volcameria inermis vid

stranden. NB. Stamina 5 in hac numeravi. Flores albi. Katong-

qiia, en buske, hvars Stamina 4. Corolla quadripartita. Pistillum

1. Folia cordata crassa. Frutex scandens. Conys-a liisuta på

Chinesiska Rylat-säj. Paniciim glaiiciim. /Ca/"-m, cujus Stamina

4. Pistillum 1, staminibus longius. Flores caerulei. Folia lanceo-

lata, subtus tomentosa. Ophioglossiim scandens, på Chine-

siska Ra-jin-se, flätade sig omkring andra växter. Rfuis chinen-

sis blommade vid grafvarne och kallades af Chineserna

Monchi^ o. s. v. Zoologien på denna exkursion är företrädd

af följande: >Vi blefvo ock varse tre slags foglar dem vi äfven

sågo på andra ställen här omkring: Leu-kdo, som höllo sig

uti flockar. Chinesiska Svarta Kråkor med hvit hals. Daft-

sdn, grå brokuga Chinesiska skator. Samt Chinesiska Gräs-

hoppor (Whom-ma) eller Gry/lus viridis, copite acuminata, ob-

tnso, ense adscendente .
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I regelbunden växling med skeppspredikanten Olof Token

på det svenska skeppet Gö/a Af/b;?, som också låg här i Vam po,

vistades Osbeck tidvis på fartyget, tidvis i Kanton för att

predika och sköta om de prästerliga sysslorna vid faktoriet,

och han blef då i tillfälle att se den stora staden och i någon

mån äfven landet utanför murarna, ehuru ströftågen här blefvo

ännu kortare. Den första utflykten var ej lofvande: »Vi hade

knapt lämnat de allmänna gatorna uti förstaden, innan pojkar

samlade sig omkring ansågo oss som utskickade ifrån månan

eller annars som några underliga djur, dem de nu ville med

samlad röst skälla utur staden. Små sten, sand och annan

orenlighet, som kastades efter oss, gjorde at vi skyndade på

med all magt, innan vi kommo utur förstaden och miste våra

förföljare». Där syntes på den vattendränkta lågmarken ej

annat än »stora smala lerfält betäckta med Ris, Nymphcea

Nelumbo och Sagittaria biilbis oblongis». den senare med ätliga

rötter stora som knytnäfvar. På torrare jord odlades jord-

nötter (Arachis) och Jams och på de högsta backarna indigo

och bomull. »Skulle någon backe vara för torr, så tjenar han til

begrafningsplats; men ingen jord är så våt, at ju Chinesen finner

henne tjenlig för någon matväxt». Utefter vägen växte »häckar

af Eiiphorbia Neriifolia, som på et eller annat ställe voro flä-

tade med Ipomcea Qiiamoclit, hvilken med sina täcka röda

blommor skulle ansenligt pryda et lusthus. Vi råkade här

äfvenledes vår Svenska Humle, som klängde sig up öfver

häckarne; likaledes Periploca grceca, hvars blommor äro inuti

liksom klädde med Sammet». Målet för denna första utflykt

blef en begrafningsplats vid pass »V2 mil från vårt härberge,

där åtskilliga af våra Landsmän hvila sina ben; som deras

grafstenar utvisa och där jag fann följande rara örter: Cassia

procLimbens, Crotallaria juncea, Celosia argentea, Achyranthes

aspera, och en Cassida nigra, oblonga, fasciis diiabus trans-

versis testaceis, punctis 4 ad hasinf».

Äfven hemfärden var orolig. Tre mötande kineser begärde

pengar, »och när de intet fmgo efter sin åstundan, saluterade

oss med stora stenar . Osbeck, som just då funnit en okänd
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växt vid vägen och därför blifvit efter kamraterna, blef sär-

skildt utsatt för deras närgångenheter. Det var den växt, som

Linné sedermera kallade Torenia glabra efter den förut om-

nämnde skeppspastorn på Göta Lejon, äfven han en ifrig och

framgångsrik samlare åt den store mästaren i Uppsala. På en

liknande och längre exkursion dagen därpå, äfven den under

krakel med allehanda bråkmakare, träffades bland andra rari-

teter den växt, som »Herr Archiatern och Riddaren Linn^us,

som tyckt, at min möda på något sätt bort ihogkommas, har

velat uppoffra til min belöning och kallat henne Osbeckia

cluneiiSLS. Hon kommer uti naturlig ordning när in til Lysi-

machia och kallas på kinesiska Kdmm-Höang-lodd eller Guld-

rosfjäder». Te af denna växt användes mot kolik, och vid

brott och svullnader »badar Chinesen sig med henne».

Den fanns därför tillsammans med många andra medicinal-

växter att köpa på apoteken, där »under tak och på väggar

hängde en myckenhet af Hiorthorn och torkade örter, som

hos oss äro obekanta och som Folket köpte utan recept och

botade sig sielfva bäst de kunde». Osbeck ville gärna ha reda

på livad det var för sorter, och hur de ansågos verka, men

befolkningen var ytterst njugg med upplysningar härom. Så

snart man märkte, att han ville ha upplysningar, svarades an-

tingen, att man ingenting visste, eller också dukades upp en

historia med föga eller ingen sanning uti. De torkade exem-

plaren saknade alltid blommor och frukter, hvarför de ej kunde

examineras, och ej heller kunde han i allmänhet återfinna dem

i stadens närmaste omgifningar. Troligen voro de hämtade

långt ifrån, då ju den hemliga kraften i dem också blef

större.

De odlade växterna äro mångfaldiga, och Osbeck försum-

mar intet tillfälle att söka reda på dem och att samla in frön

i och för odling där hemma. Främst kommer riset, som od-

las öfver allt, där jord och bevattningsförhållanden tillåta.

»Det sås först i April på höga ställen, men när det är vid

pass en half aln långt, uppgrafves och sättes ståndvis uti vissa

rader på diup lerjord». Lago fälten nära hafvet, användes
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ebb och flod till den nödvändiga bevattningen, annars hade

man olika maskiner eller stundom blott handkraft för att få

vattnet upp på fälten. Med riset täfiar teet i betydelse, men

detta odlas föga kring Kanton. Öfver 20 olika sorter af dels

brunt, dels grönt te uppräknas, flera af dessa upphandlade för

hemlandet (sid. 252). Det köpta teets inpackning i lådorna

skildras i drastiska ordalag: »Uti kistan ställer sig en Chines,

och allt som teet öses dit, så trampas det hårdt tillsammans,

hvilket är et så mödosamt arbete, at fastän karlen är till

största delen naken, flyter likväl svetten ned öfver benen. Om
Chinesen jämte svettandet skulle stöta sig och blodet eller

några sår oförvarandes skulle komma ibland Teet, så kan

ingen hjelpat. Det har tilförne gådt igenom så många vackra

händer, att 2 svettiga fötter intet kunna göra så mycket til

saken».

Andra viktiga kulturväxter äro sockerröret, »planteradt

radtals mellan högderna», bomullsbusken eller som Osbeck i

detta fall rättare säger bomullsörten (Gossypium herbaceum)

»sås årligen på de höga åkrarne, gemenligen radtals en half

aln emellan», indigoörten, äfven på högländta ställen, Å^aZ/z^a;?-

ser (en Dolichos-art; Fam. Leguminosae) planteras på torra

backar och skötas som krypbönor. De köpas mycket af euro-

péerna och användes på hemresan i stället för ärter. Flera

andra ärtväxter odlades också; t. ex. en art, som bereddes till

ost, allmänt saluliållen på gatorna. Trapanötter köptes af

fattigt folk. Den citronliknande och citronsmakande frukten

af oxalidacéen Averrhoa bilimbis syltas, men äfven af verkliga

citroner och apelsiner fmnas flera slag. Kina är ju apelsinens

hemland »Apel från Sina». Af en liten sur citron kallad läm-

tjes brygga kineserna »Pounche», som de trots förbud smugg-

lade in på de europeiska fartygen, >:hvaraf säljaren ibland har

å&n olägenheten at han intet får sina emot förbud lämnade

varor betalta och köparen råkar ut för Dysenterie eller andra

svåra sjukdomar, ty saften, som brukas omogen, ärskadelig».

Bland de bästa apelsinerna fmnas då som nu s. k. mandariner.

Andra goda frukter äro pompelmoser; ett slags sviskon, kallade
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lätjes, ätas allmänt till teet, pisanger, mangifera, guajana, kine-

sisk oliver, vattenmelonerj pumpor, gurkor och mycket annat.

Grönsakerna äro i Kina i hufvudsak de samma som hos

oss: lök, rädisor, långa rotvor (IV2 styfver hundradet), mo-

rötter, kål liknande vår hvitkål, spenat, både den riktiga och

en Cofivolvulus-a.rt, som brukades på samma sätt, selleri,

batater, jamsrötter, rotstockarna af Nymphaea nelumbo och

bambu samt många andra ätliga rötter och rotstockar.

Zologien är nu tämligen tillbakasatt. »Odjur behöfver

man intet rädas för här uti landet; men här finnas så många

fler människer, som iklädt sig deras egenskaper». De värsta

djuren äro myggorna, »som med sin sång äro besvärliga om

nätterna och med sina bett göra begynnelse til obotliga sjuk-

domar». Det låter nästan, som hade Osbeck någon känning

om den lifsfarliga roll myggorna spela i malarians och andra

febersjukdomars utvecklingshistoria, först nu klarlagd af se-

naste tiders forskare. Geckoödlor och kackerlackor äro andra

husinvånare, mindre farliga men ej vidare trefliga de heller.

Främst bland husdjuren komma biiffeloxarna, »gemenligen ar-

gare än våra; brukas vid åkerskötseln och säljas til de främ-

mandes föda»; getter »ej skilda från våra allmänna», /flV med

»små horn och korta rumpor, som bestå allenast af fett, til

skapnad nästan som et rasp-bröd». Mest husdjur af alla äro

dock svinen, som hållas i boningshusen som hundar hos oss.

De äro också i motsats mot våra helt renliga, »men föras de

öfver til Sverige och se hur osnygga våra svin äro, följa de

ibland samma lefnadssätt». Fläsket är utmärkt. -»Höns finnas

af åtskillige slag, och säljas för vid pass 10 styfver skålpundet».

Annat fjäderfä äro gäss och vaktlar, hvilka senare kinesen

håller i hand som en muff, då han om vintern går ut att pro-

menera. Ett sådant lyxdjur är också i alla färger skiftande

guldfiskar, som hållas i glasskålar i fönstren, där dessutom

stå »åtskilliga små Trän uti krukor, af sådane slag, som mest-

endels brugtes uti deras Trä eller Lustgårdar».

Vid fartyget fångas då och då olika fiskar, som närmare

beskrifvas, om de äro nya, t. ex. en Cyprinus, Tetraodon ocellatus,

Fauna o. Flora 1917. Haft. 6 17
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flere Clupea- avtev, en Perca, en Sparus m. fl. (allt Osbecks

egna namn, hvilka redan Linné delvis ändrade efter mer veten-

skapliga grunder). Särskild uppmärksamhet ägnas de egen-

domliga slamkryparna (till smörbultarnas familj), som under

ebben fångas med mattor vid stränderna. »När nu vatnet var

utfallit, såg man en myckenhet af folk gå uti den mjuka sand-

blandade blåleran öfver knäna efter små fiskar, som hoppade

lik Ödlor på leran; men då de sågo sig ingen annan undan-

flyckt och krupo en fot eller längre ned uti den lösa grunden,

passade Chineserna på och grofvo upp dem med händerna.

Dessa fiskar, stekta i olja, äro jemte risgryn de fattigas för-

nämsta föda. De äro af 2 slag, som ses af följande beskrif-

ningar»: Här följa sedan två längre latinska diagnoser på

Apocryptes chiinensis och A. cantonejisis, den förra nu kallad

Boleophthalmus pectinirostris (artnamnet ändradt af Linnk), un-

der det den andra anses vara en PeriophthalniLis-a.vi (Linné

kallade den helt enkelt Gobiiis niger).

Några kinesiska fåglar äro redan omtalade (s. 253). Andra,

som vetenskapligt beskrifvas, äro Lanius A-scack (L. schach),

en Sitta, Turtiirdufvor och ett slags vildänder, som voro så

djärfva och många, att fiskarna måste då och då med böss-

skott skrämma dem bort från näten, som de annars »vittja

snabbare än någon menniska. De kommo den ena skåcken

efter den andre, väl tusendtals uti hvardera hopen och gjorde

försök åtskilliga gångor at mangrant slå ned vid deras nät,

fast än här var folk och buller öfver allt». De likna våra

årtor, säger Osbeck, men de tyckas ej vara beaktade af Linné;

däremot har en engelsk författare med stöd af färgbeskrifningen

tolkat uppgiften såsom hänförande sig till en kricka.

På själfva nyårsdagen 1752 togs ombord proviant för

hemresan: kinesisk potatis, jams, morötter, lök, kål och annat,

och den 4 januari »lyftades ändtligen vårt så väl som det

andra Svenska skeppets ankare. All ting hoppade nu af

glädje, äfven min Tebuske, som stod uti en kruka. Han föll
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ned på däcket under styckens låssande, och kastades, mig

ovetandes, öfver bord. Således förföll min önskan at vid hem-

komsten aflämna et lefvande Te-träd til mina Landsmän. En

fägnad, som ännu ingen i Europa kunnat ärnå».

För nordostmonsuncn gick resan nu hem samma väg

igen. Den 16 jan. passerades Sumatra, där den yppiga vege-

tationen förgäfves lockade: /Jag kan aldrig nog beskrifva dess

härliga utseende. Folket beskrefs som de argaste blodsugare,

och krokodiler med flera farliga djur mente man fans i hvar

buske; dock om både Tigrar och Lejon skulle mött mig, så

hade min önskan varit at komma i land någon enda stund».

Vid Java måste man emellertid hämta vatten, och då fick Os-

BECK sin längtan tillfredsställd. Under ett par dagar fick han

ströfva omkring där i den tropiska urskogen. »Jordmånen

vid stranden består af en fin, hvitacktig eller nästan grå sand,

hvaruti finnes Coraller, som Orgelverk och stjärnstenar, samt

hvarjehanda Cypraeer och andra Snäckor. Men jag öfvergaf

det och vandrade straxt til skogs». Där fanns palmer i olika

arter, små och stora, växande så tätt, att man knappt kunde

komma fram, och dessutom hopflätade af lianer, såsom rotting-

palmer och andra. Där växte äkta spanska rören (»Palma

Baculus»), — »Jag vet ingen ännu, som gifvit oss rätt upp-

lysning om dessas utseende, då de ännu stå på rot» — vidare

i>förbudna trädets-, vildt, en trädlik Lobelia, den vackra ama-

ryllidacéen Criniim asiaticiim och mycket annat, som uppräk-

nas och beskrifves.

I träden sprungo »markattor som Ikornar hos oss och

läten af hvarjehanda foglar, ödlor och annat hindrade oss at

genom ropande söka igen hvar andra». En eremitkräfta,

snäcktjufven», olik vår form hittas vid stranden jämte

koraller och snäckor, och på skeppet fiskas ett par nya fisk-

arter, hvarjämte Osbeck af infödingarna köper ett »javanskt

rådjur», antagligen en muntjak, som beskrifves under namn

af Cervus javanicus.

Den 22 januari fortsattes resan med som vanligt zoologiska

iakttagelser öfver fiskar, fåglar och diverse andra hafsdjur, som
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synas eller fångas: större hvalar, tumlare, hajar, dolphins

(Coryphaena), boniter, albakorer, flygfiskar och rörmaneter äro

några sådana; i dricksvattnet från Java uppträda > Gråsuggor,

som stupade kullerbytta som grodungar», och i samlingarna träffas

dermester. Den 4 april ankras vid Ascension, ryktbar för sin

sköldpaddfångst; 31 stycken fångas första natten, och då man

den 8 åter fortsatte, krälade däcket af ,41 lefvande Skyllpad-

dor. Dessa väga ifrån 500 til 700 marker och svälla mycket

ut, när de kokas, så at en Assensions-Skyllpadda räknas så

dryg som en oxe, hvarmed en besättning af 130 man kan

spisas. Detta Skyllpadds-fängeriet är således intet ringa be-

sparing för Compagniet, helst de utan föda kunna bevaras

lefvande i 5 eller 6 veckor, allenast salt vatn slås på dem 4

eller 5 gånger om dagen». Om denna fångst skrifver Osbeck

bland annat: >0m natten kryper Skyllpaddan up uti Snäck-

sanden, som ligger helt lös til några famnars bredd ut med

stranden: det är förundransvärdt huru hon kommer up, då

sanden viker under fötterna, som man ginge uti ärter. När hon

kommer litet stycke ifrån vattnet, så gör hon en rund håla uti

Sanden, deruti värper hon sina ägg och lägger sedan så nätt

sand ofvan på at ingen kan märka, hvar hon varit. Sedan

går hon til sjös igen och frågar intet mer efter sin afföda;

utan Solen kläcker ut dem och ungarne gå samma väg som

modern så snart de framkommit. Matroserna passa på vid

stränderna om Natten, och så snart någon Skyllpadda kommer

up uti Sanden kantra hanne (som de säja) eller vända henne

på ryggen med handspikar eller, om de förmå, med blotta

händerna; men i det senare fallet måste de väl ackta sig för

Skyllpaddans mun, som utan möda klipper af fingrarna; hvil-

ket en matros nu måste med sin egen skada erfara.»

Ön var den tiden alldeles obebodd och skoglös, och obe-

hagligare ort säger sig Osbeck aldrig sett. Oetter och råttor

ha förut inplanterats, och det är godt om båda slagen, de förra

dock till ytterlighet magra. Betet var dåligt, hvilket emeller-

tid ej hindrar, att botanisten där hade fina saker att få. Sjö-

fåglar finnas också i öfverflöd, »och det som är besynnerligt, så
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tama at de, när vi gingo dem tät förbi, suto helt stilla och

läto taga sig med blotta händernas Lika orädda voro fiskarna;

en y>Balistes»y som beskrifves, hade fångats på samma enkla

sätt vid stranden. OmnÅmnAa. ikg\a.v 'åyo tropikfdgeln,^>Pelekan

med röd pdssa under halsen-» (P. onocrotalus), P. aqiiiliis,

som nybeskrifves\ samt en Diomedea Adscensionis*. En del

insekter, en krabba, en mussla och en snäcka äro andra djur,

som särskildt antecknas från denna ö.

Nu stäfvas rakt hemåt mot norden, men allt framgent

under iakttagande och samlande. Fortfarande fångas nya fisk-

arter, men äfven de gamla välkända ha nytt att erbjuda. I

boniterna träffas inälfsmaskar och i albakorerna »sjökattor»,

räkor och smärre fiskar, däribland »Syngnatns argenteiis eller

Chinesiska striirnpebandeh. I början af maj passeras Sargasso-

hafvet eller »Gräs-sjön», där en god skörd göres af fiskar,

snäckor, krabbor och annat. Den 16 juni var man midt för

Dover, där Ängelsmännen kommo ombord til oss med nya

mans-kläder. Skor, Peruquer, Hattar, Strumpor, Ur och annat,

och när vi fått hvad som fordrades til förfriskning, styrdes

Kosan til Göteborg». Den 26 juni gick ankaret vid Älfsborgs

slott, och »samma dag kom jag med helsa och glädje i land.

Åtta man hade vi förlorat under resan; en blef död af röd-

soten, en af Pleuresie, 3 af hetsig Feber och 3 omkommo ige-

nom vådeliga händelser. Men Gud vare lof, som lyckligen

hemförde et hundrade tjugu fyra Man til vår Svenska Fäder-

nes Ort!»

^ Är fregattiågeln med nuvarande namn Fregata aqiiila.



Pilfinkens utbredning.

Af E. L.

^^^^^jf^^^sF] huru redan Olof Rudbeck d. y. i slutet af

'^m^^^é^^if 1600-talet afbildade pilfinken i sin ryktbara

vVi M^^^^^ fågelbok», lia vi ännu ej tillräcklig kännedom
j|M^j|^|j|||^|L| oiji denna i södra Sverige så allmänna fågel-

|pW!<'T"^"/£^2 ^^^^ utbredning. Delvis beror detta kanske

^^j^'^[^j;-^^>r-; därpå, att den sammanblandas med gråsparf-

ven. Pilfinkens utbredning erbjuder dock åtskilligt af intresse

och en närmare utredning är därför synnerligen önskvärd.

Vi veta, att pilfinken förekommer på för densamma pas-

sande lokaler öfver hela södra Sverige utom på Gottland. På

sistnämnda ö träffas blott då och då pilfinkar såsom stryk-

eller flyttfåglar under den strängare årstiden. Detta synes

desto mera egendomligt, som pilfinken är rätt vanlig på Öland.

På fastlandet är pilfinken ännu vid Gäfle rätt allmän i bebodda

och odlade trakter, såsom D:r Harald Engelbrecht meddelat.

Pilfinkar häcka bl. a. i af honom uppsatta fågelholkar i när-

heten af nämnda stad. Vid Orsa, som till följd af landets

stigning bildar en naturlig gränstrakt mot nordväst för åt-

skilliga relativt sydliga fåglars utbredning, har enligt jägmästare

G. KoLMODiN pilfinken visat sig i år (1917) för första gången

under en iakttagelseperiod af 7 år. Däremot är pilfinken rätt

allmän vid Leksand och Rättvik.

Norr om dessa trakter synes vara en lucka i utbred-

ningen, till dess att man kommer till bygden kring Storsjön

i Jämtland, hvarest pilfinken åter är allmän. Hvad den norr-
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ländska kusttrakten angår synes pilfinken enligt uppgifter från

skilda personer åtminstone då och då uppträda vid Sundsvall.

Vid Härnösand synes den vara ännu sällsyntare och blott en

gång iakttagen af assistenten Hartelius (enligt meddelande af

direktör C. G. Strokirk).

Jägmästare Viktor Olofsson har aldrig sett pilfinkar i

det inre af Ångermanland eller norr därom. På samma sätt

säger jägmästare K. Gram i Vindeln, att han under en 30-

årig vistelse i Västerbotten ej haft tillfälle iakttaga någon

pilfink. Lektoi- O. Holm i Umeå har lika litet fått se någon

pilfink i närheten af nämnda stad eller i Löfånger. I sina an-

teckningar om fågelfaunan i södra Norrbotten nämner Arvid

Frisendahl ej pilfinken från Lule-trakten. Man skulle sålunda

kunna tro, att denna fågel ej förekom norr om Jämtlands-

bygden.

Så är dock ej fallet. Det finnes en gammal uppgift af

W. von Wright, att han iakttagit ifrågavarande art vid

Maunu i Torne lappmark. Senare ha pilfinkar blifvit funna

flerstädes i Tornedalen från Matarengi till Karesuando, och i

aug. i år (1917) såg intendenten A. Behm pilfinkar i Junosu-

ando. Denna nordsvenska förekomst af pilfink låter sig lättast

förklara såsom en invandring från Norge, ty i nämnda land

sträcker sig pilflnkens utbredning ända till Varanger. Det är

där de genom hafvets, resp. Golfströmmens inflytande jäm-

förelsevis blida vintrarne, som tillstädja en så långt mot nor-

den gående utbredning. Dock äger det märkliga förhållandet

rum, att enligt norska ornithologers uppgift pilfinken är mindre

allmän i Nordland samt längs västkusten ned till Stavanger

än annorstädes i Norge.

Möjligen torde någon af tidskriftens läsare vara i till-

fälle att komplettera kännedomen om pilfmkens förekomst,

särskildt i Norrland. Pilfinken är f. ö. ej den enda af våra

fåglar, hvars utbredningsförhållanden tarfva utredning. En

annan art, som också Olof Rudbeck d. y. kände till och af-

bildade, är träd lärkan, men äfven dess nordgräns är osäker.
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Finnes den i det norrländska kustlandet norr om Gästrik-

land?

Ytterligare en eller annan art skulle kunna nämnas

t. ex. skärpiplärkan. Häckar den norr om Ulfön i Ånger-

manland?



Cecidologiska och teratologiska uppgifter

i Olof Celsii Flora Uplandica.

Af

Otto Gertz.

tvenne tidigare, åren 1915 och 1Q16 i denna

tidskrift offentliggjorda nppsatser har jag redo-

j

gjort för cecidologiens ställning i vårt land

före Linné, hufvudsakligen enligt de uppgifter,

ijag träffat i den botaniska prelinnéanska lit-

j!!il.*:^-!b.Jteraturen. Med föreliggande meddelande, hvil-

ket hänför sig till samma skede, den botaniska patristikens

tid, vill jag lämna ett ytterligare bidrag till cecidologiens

historia.

Bland Sveriges mest berömda patres botanici namnes —
vid sidan af de stora namnen Olof Rudbeck, fader och son,

— Olof Celsius d. ä. (1670—1756).^ Det af honom vid 70

års ålder författade stora arbetet Hierobotanicon (tvenne vo-

lymer, Uppsala 1745—^1747), hvilket utgafs som en samman-

fattning af hans under decennier bedrifna botaniska och filo-

logiska studier, gjorde sin författares namn frejdadt öfver hela

Europa ocli räknades på sin tid som CELsn mest framstående

verk. Från modern botanisk synpunkt är emellertid hans

Flora Uplandica af ojämförligt mycket större värde. Af sist-

^ I Jessens Botanik der Gegenwart und Vorzeit (Leipzig 1864) uppgifves

(p. 558) Olof Celsius, författaren till Hierobotanicon, hafva lefvat mellan

åren 1716 och 1794. Här har tydligen skett en förväxling med hans son

Olof Celsius d. v., död år 1794 som biskop i Lund.
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nämnda verk, frukten af Celsii under mångåriga resor före-

tagna undersökningar öfver Upplands växtvärld, utgaf emellertid

Celsius endast tvenne kortfattade utdrag, nämligen dels Plan-

tarum circa Upsaliam sponte nascentium Catalogus, hvilken

trycktes år 1735 i andra tomen (för år 1732) af Acta Literaria

Sveciae\ dels ett supplement till denna: »Tilökning på några

örter, fundna i Upland, sedan Catalogus Plantarum Uplandi-

carum utgafs År 1732», infördt 1740 i första årgången af Ve-

tenskapsakademiens Handlingar. Båda dessa arbeten lämna

dock endast en naken, hufvudsakligen enligt Caspar Bauhins

och TouRNEFORTS nomenklatur upprättad förteckning öfver de

växter, Celsius anträffat i Uppsalatrakten; den eljest i bota-

niska arbeten från denna tid vanliga öfverflödande synonymi-

ken saknas här i det närmaste, likaså mera bestämda uppgifter

om växternas fyndorter. Celsii stora originalarbete, den mera

utförliga Flora Uplandica, är emellertid i behåll. Af detta fin-

nes nämligen, såsom länge varit kändt, dels ett, numera å

Riksmuseets botaniska afdelning förvaradt manuskript, till-

hörande Celsii där befintliga, af 5 tomer bestående herbarium'-,

dels ett andra manuskript i Uppsala universitetsbibliotek (mscr.

D. 58; Coll. Cels. 33). Däremot synes man tidigare ej haft sig

bekant, att Lunds universitetsbibliotek äger en tredje hand-

skrift, hvilken i själfva verket utgör det ursprungliga original-

manuskriptet till Flora Uplandica och sålunda erbjuder större

intresse än de två förra. Enligt en af Celsius här gjord an-

teckning är nämligen Stockholmsmanuskriptet (från år 1730)''

endast en afskrift af detta. I Lundaexemplaret, hvilket är i

' Katalogen från 1732 (1735) saknar föifattarnanm. Detta senare anty-

des emellertid genom en till arbetets titel fogad ordlek: Avla Meleridum

peragro lOCa fen lätt travestering af det bekanta, hos skalden Lucretius

Carus i första boken af De rerum natura [vers 925] iörekommande Avia Pie-

ridum peragro loca); de stora bokstäfverna i lOCa utgöra initialerna till

Olof Celsii namn.
^ Ett andra celsiskt herbarium finnes å Botaniska Institutionen i Uppsala.

^ Stockholmsexemplaret har vid min undersökning icke varit tillgäng-

ligt. I jämförelse med handskriften i Lund torde det emellertid vara af

mindre värde, då det, som ofvan utredes, helt enkelt är en afskrift af Lunda-

exemplaret och ej innehåller Celsii efter år 1730 gjorda tillägg och observa-

tioner.
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liten oktav och interfolieradt, har emellertid Celsius senare

infört ett antal nya uppgifter dels angående sina efter året

1730 gjorda växtfynd, dels med afseende på synonymiken, som

här är särdeles riklig. Uppsalamanuskriptet (folio, dateradt år

1733) är mera att betrakta som ett utdrag och synes i vä-

sentliga delar hafva legat till grund för Celsii år 1735 tryckta

Catalogus. Liksom den senare saknar Uppsalahandskriften de

i Stockholms- och Lundamanuskripten meddelade talrika fynd-

ortsuppgifterna.

Ifrågavarande å Lunds universitetsbibliotek befintliga hand-

skrift till Flora Uplandica har jag för afsikt att framdeles of-

fentliggöra i utdrag, måhända äfven handskriften i dess helhet.

Ur densamma anföras här nedan de uppgifter, som Celsius

lämnat angående iakttagelser af cecidologisk natur, äfvensom

Celsii anteckningar om fynd af teratologiskt intresse. Jag har

ansett dessa vara värda ett omnämnande, då ett icke ringa

antal sådana fall af Celsius anföras och dessa äro bland de

tidigaste, som i svensk botanisk litteratur öfver hufvud med-

delats.

De cecidier, hvarom här är fråga, äro gallbildningarna af

Aulax glechotna' å Glechoma hederacea samt (sannolikt) af

Adelges abietis å Picea cxcelsa. Därjämte anför Celsius de-

formationer, härrörande af Aiilacidea hieracii å Hieracium mu-

roriim och af Livia juncorum å Junciis articulatiis; de två se-

nare äro emellertid redan genom tidigare forskare kända från

vårt land och som sådana i litteraturen omnämnda.

Vid redogörelsen här nedan anföras värdväxterna dels

under sina nu gällande namn, dels enligt den af Celsius an-

vända nomenklaturen samt i den nummerföjd, de hafva i ma-

nuskriptet, angående hvilket här ytterligare skall tilläggas, att

växtarterna där äro ordnade efter Tourneforts, dock till en

del efter Rajus modifierade system.^ I några fall har jag där-

jämte gjort utdrag ur Uppsalamanuskriptet, om där undantags-

vis meddelats något utöfver Lundahandskriftens uppgifter. De

^ I Uppsalamanuskriptet liksom i den tryckta Catalogus är ordningen

alfabetisk.
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i min redogörelse inom parentes bifogade hänvisningarna till

HouARD afse dennes handbok öfver Europas zoocecidier.

Glechoma hederacea L. [136. Chamaeclema vulgaris minus.

Vaill. 33. tab. 6. fig. 5.]

Strumulis, quas vermium nidus appellat, luxuriantem non

raro offendas: de quibus Velschii Hecatost. 1. p. 127. cum

figura. Barthol. Act. M. 1. 124.^

Såsom tydligt framgår af det anförda citatet, är här fråga

om de saftrika, ända till krusbärsstora cecidier, som utväxa å

bladen af Glechoma hederacea L. och förorsakas af Aulax

glechomce L. [Houard: 4811]. Dessa, hvilka allmänt anträffas

i Sverige, finnas här i Celsii Flora Uplandica, som nämndt,

för första gången angifna såsom iakttagna i vårt land. I ut-

landets litteratur omnämnas de emellertid redan tidigare. För-

utom de i citatet anförda arbetena af Welsch från år 1675

och Thomas Bartholin 1673 skall efter Dalla Torre (p. 120)

nämnas Panckows Herbarium portatile (1654)', Malpighis ar-

bete De gallis (1686) samt Blankaarts från år 1688.^ I Réau-

MURS stora verk: Mémoire pour servir å Thistoire des Insectes,

banbrytande för cecidologien liksom Malpighis, beskrifves och

afbildas (pl. 42, fig. 4) likaledes /l«/«a--cecidiet. Denna uppgift

^ Georg Hieroxymus Velschius (Welsch) (1624— 1677), läkare och

filolog i Augsburg. Det citerade arbetet är Hecatostea; II Observationuni

Physico-Medicarum. Aug. Vind. 1675.

Thomas Bartholinus (1616— 1680), berömd anatom i Köpenhamn. Ut-

gaf bland andra verk Acta medica et philosophica Hafniensia. Hafnia.-

1673. seq.

- Thomas Pancovius (Panckowj(i622— 1665) var kurlurstHg hofmedikus

i Berlin. Den citerade första upplagan af hans Herbarium portatile saknar

tryckningsår, men dedikationen i företalet är daterad 1654. En andra upp-

laga utgafs i Leipzig 1656.

Öfriga i Panckows Herbarium portatile afbildade zoocecidier äro n:r

1275, Ulinus med Schizonetira laittioinosa [Houard: 2051] samt följande tre

å Que?-cus, 1290—92, »Bedeguar, Galla major, Galla minor», hvilka tydligen

äro identiska med resp. cecidier af Cyniips capiit inediisce [Houard : 1169],

Cynips Kollari [Houard: 1294] och Bio7-rJiiza pallida [Houard: 1262].

^ Stephanus Blakcard (Stephem Blankaart), läkare i Amsterdam

(1650— 1702). Utgaf flera arbeten, bland dem Schouw-Plaet van de Raupens,

Wormgens, Moedens en vllegende Threigen.
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faller dock till tiden efter den i Celsii Flora Uplandica, då

tornen III, där beskrifningen af cecidiet meddelas, utkom först

år 1737.

Den afbildning, jag

här lämnat af Aiilax-

cecidiet å Glechoma lie-

deracea, är reproducerad

efter Panckows Herba-

rium portatile, öder be-

hendes Kräuter- und Ge-

wächs-buch, Berlin 1654,

figuren 799.

Hieracium miiroriim

L. [417. Hieracium nui-

rorum, folio pilosissimo.

Tourn. 471. C. B. 129.]

Som synonym här-

till namnes Hieracium

myophoron, s. mures

proferens. Heucli. Den

med detta namn betecknade växt, hvilken, såsom jag i en ti-

digare uppsats visat, först beskrefs från vårt land af Kilian

Stob^us, nämligen är 1723 från Östra Sallerup i Skåne, utgör

en zoogen deformation af Hieracium murornm, framkallad af

Aulacidea hieracii Bouché. [Houard: 6169]. Till följd af ce-

cidiets likhet med en liten mus erhöll den på sådant sätt de-

formerade växten af Heucher 1713 namnet Hieracium myoplio-

rum. Cecidiet omnämnes senare af Ruppius (1718) samt af

Linné i hans Skånska resa^ och i Flora suecica.

1 Redan tidigare fann Linné den ifrågavarande Hitraciuni myophoron.

I den af Ähri.in'G bland Carl von Linnés ungdomsskrifter (första bandet)

1 888 utgifna Catalogus plantarum rariorum Scanise, ett manuskript från år

1728, namnes (p. 37) Hieracium myophorum Heucheri, hvilken Linné säker-

hgen träffat, liksom flertalet andra där anförda växter, å slättbygden kring

Lund.
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Till dessa historiska notiser, för hvilka jag utförligare

redogjort i min tidigare uppsats, skall ytterligare följande med-

delas. Enligt Dalla Torre (p. 121) härrör den första kända

litteraturuppgiften om ifrågavarande cecidium från Chemnitz

1652.^ Några år senare (1671) omnämnes det af Bartholin i

Acta Hauniensia samt — efter Heucher och Ruppius — af

Valentini 1726.^

Junciis articiilatiis L.

I sin år 1735 tryckta Catalogus upptager Celsius (p. 27)

Juncus foliis articulosis, floribus umbellatis, cum utriculis. I.

R. H. 247. Såsom jag redan tidigare (1915, 1916) visat i denna

tidskrift, afses härmed det redan från Olof Rudbecks Campi

Elysii bekanta cecidiet af Livia juncorum Latr, på Juncus arti-

culatus L. [Houard: 397].

I Lundamanuskriptet till Celsh Flora Uplandica återfinnes

växten såsom 547. Juncoides, foliis articulatis, cum utriculis:

Juncus foliis articulosis, floribus umbellatis, cum utriculis.

Tourn. 247. Gramen junceum, folio articulato, cum utriculis.

C. B. Prod. 12. cum fig. Scheuchz. 333.

Cecidiet synes hafva af Celsius anträffats år 1731, då of-

vanstående tillskrifvits i manuskriptet å det interfolierade bla-

det och med gult bläck, hvilket Celsius i en anteckning upp-

ger gälla fynden från nämnda år.

Här kan ytterligare tilläggas att, förutom Bauhin (1620),

TouRNEFORT (1700) och ScHEUCHZER (1719)^, förc Linné äfven

MoRRisoN beskrifvit denna deformation, nämligen i sitt arbete:

Plantarum historias universalis Oxoniensis, hvaraf emellertid

den tredje delen, där ombildningen ifråga afbildas (p. 227, sectio

* JOHANN Chf.m\itz (Chemnitius), läkare i Braun.schweig (1610— 165 1).

Arbetets titel lyder: Index phintarum circa Brunsvigam trium fere inilliarium

circuitu nascentium cum appendice iconum. Brunsvigas 1652.
^ MiCHAEL Bernhard Valentint, professor i Giessen (1657—1729). Ul-

gaf Viridarium retormatum, seu Regnum vegetabile. Frankfurt a/M. 1719.

' Johannes Scheuchzer (1684— 1757), schweizisk botanist, ägnade sig

hufvudsakligen åt studiet af gräsen. Den af Celsius gjorda hänvisningen

återfinnes i Johannis Scheuch^eri Agrostographia sive Cyperorum, Cyperoi-

dum, iisque affinium Historia. Tiguri 1719.
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8, tab. 9), utkom först efter författarens år 16S3 timade död

och iitgafs 1699 af Jacob Bobart d. y.; i ny upplaga utkom

verket i sin helhet år 1715.

Picea excelsa Lin k. [661. Abies tenuiorc folio, fructu de-

orsum inflexo. Tourn. 585]

Å det interfolierade bladet har Celsius i Lundamanu-

skriptet gjort följande tillägg: conis initio, fragorum instar,

suave rubentibus. Hvad härmed menas är något osäkert.

Uppgiften kan helt enkelt afse de unga honblomställningarna,

hvilka som bekant hafva den anmärkta formen, äro röda och

i viss mån erinra om smultron. Men vid jämförelse med öf-

riga, i Flora Uplandica meddelade speciella uppgifter förefaller

det föga troligt, att Celsius med denna anteckning velat fästa i

minnet den alldagliga företeelsen af blommande gran. Mera

sannolikt är, att anteckningen har afseende på det bekanta

cecidiet af Adelges abietis Kalt. [Houard: 101], på hvilket den

framhållna likheten med ett smultron till form och färg —
kanterna af de deformerade barren visa ofta strimformig eller

mera diffust uppträdande rödfärgning — särdeles väl passar

in. Ifrågavarande gallbildning är på sina ställen särdeles all-

män i Sverige, där den uppträder på granar af viss ålder,

mestadels intill det tjugonde eller trettionde året.

En ytterligare möjlighet kunde emellertid också komma

under diskussion, nämligen att här förelegat ett mykocecidium

på gran. Linné omnämner i sin Lappländska resa (1732, p.

98)^ på gran uppträdande och, som han förmodade, af små

insekter förorsakade bildningar, som af lapparna ätas. (»Man

fant här och där ytterst på ändarna af granen liksom små

gohla conos».) Man vet numera, att dessa härröra af en rost-

svamp i dess aecidiestadium, jEcidium coriiscans Fr., hvilken

angriper granens unga skott, som helt ombildas till upprätta.

• Den af Th. M. Fries utgifna andra upplagan af Iter Lapponicum (Upp-

sala 191 3).
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guldgula, kotteliknande kroppar (Rostrup\ Nilsson). Deforma-

tionen är känd från Småland och norrut, men är allmän endast

i Norrland, där de gula, köttiga skotten ätas som en läckerhet.

Då emellertid detta cecidium, som nämndt, företrädesvis an-

träffas i vårt lands nordhgare delar och därjämte har guldgul,

icke röd färg, torde senast anförda tydning af Celsii anteck-

ning hafva mindre sannolikhet för sig. Om cecidiet af Adelges

abietis förelegat, hvilket enligt den utredning, jag sökt gifva,

nog förefaller troligast, är denna Celsh uppgift den första,

som lämnats i svensk litteratur angående cecidiet ifråga.

Som nämndt, anföras i Flora Uplandica äfven teratolo-

giska iakttagelser, och höra uppgifterna härom till de tidigare

i vår botaniska litteratur. Bland ännu äldre sådana kan här

inledningsvis nämnas, att i Elias Til-Landz' år 1683 i Åbo

utgifna växtplanscher, Icones novae, träffas å p. 146 en Calen-

diila Prolifera med talrika sekundära blomkorgar i holkfjällens

veck. Enligt Swederus (1878, p. 572) finnas bland Olof Rud-

BECKS efterlämnade handtecknade planscher till Campi Elysii

(förvarade å Leufsta fideikommissbibliotek) afbildningar af en

Parnassia pahistris med fyllda blommor från Kungsängen och

en form af Ophioglossum viilgatiim med trenne ax.

Kilian STOB.EUS beskrifver 1723 utförligt en fasciation å

Hesperis matronalis samt nämner i korthet vissa andra ano-

malier, som han iakttagit. Han anför sålunda proliferation å

Scabiosa, Siiccisa, Priinella och vissa andra växter, tvådelning

af blad hos Persicaria ( Polygoniun Persicaria) samt öfverta-

lighet i gynoeceet hos Phaseolus; den senare anomalien ytt-

rade sig däruti, att ur en blomma bildades tvenne, fria eller

med hvarandra sammanväxta baljor (Gertz, 1915).

De bildningsafvikelser, Celsius antecknat, uppträdde å föl-

jande växtarter: Plantago major, RamincLdus acris, Änemone

Hepatica, Cardamine pratensis, Geiim rivale, Listera ovata,

^ Namnet är »h0Jst betegnende for denne Art, der glimrer som Lys

eller som smaa forgvldte Kogler paa alle Grenenderne af Grantr?eet».

(RosTRUP, p. 8, Tab. I, fig. i.)
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Trichera arvensis, Matricaria Inodora och Ophioglossum vul-

gatiim. I det följande redogöres närmare för dessa. De i an-

slutning därtill gjorda hänvisningarna till Penzig afse dennes

stora handbok, Pflanzenteratologie (två band, Genua 1890, 1894),

hvilken utgör på detta område ett bestående standardverk lik-

som HouARDs på det cecidologiska.

Plantago major L.

Såsom särskild art upptager Celsius i Lundahandskriften:

»44. Plantago latifolia rosea, floribus quasi in spica dispositis.

Tourn. 126. C. B. 189. Plan-

tago multiplex. Tab. II. 408.

Funnen wid Lissenna krog». I

Uppsalamanuskriptet har mot-

svarande anteckning följande

lydelse: 571. Plantago lati-

folia, sinuata. C. B 189. I. R.

H. 126. — Visa nobis semel

est spicis foliosis, qualis a

Lobelio pingitur Adv. 128. in

loco pascuo paroeciae Lislena.^

Den beskrifna afvikelsen

i inflorescensens byggnad, en

virescens, har ofta anförts i

den teratologiska litteraturen, och uppgifter härom gå långt

tillbaka i tiden. Bland dem, som äro äldre än Celsh Flora

^ De här citerade auktorerna äro Jacob Theodor Tabern.emontanus
(död 1590), lifmedikus i Heidelberg, samt Matthias Lobelius (de l'Obel)

(1538— 1616), nederländsk läkare och botanist. Tabern.emontani mest berömda
verk är Neuw vollkommentlich Kreuterbuch, utgifven, Franckfurt am Mayn
1625, genom Caspar Bauhin. I dess andra bok finnas (p. 408) tvenne af-

bildningar af virescent Plmitago majoi-, hvilka i Celsh hänvisning åsyftas,

nämhgen Plantago multiplex (Gefiillter Wegrich) och Plantago rosea (Rosen

Wegerich), den senare med starkt förkortad inflorescensaxel, så att den vire-

scenta blomställningen liknar en fylld ros. I Tabern^montani redan tidi-

gare, genom Nicolaus Bass.eus, utgifna Eicones plantarum (Francofurti ad

Moenum 1590) finnes (p. 753) samma afbildning af Plantago multiplex (Ge-

fiillter Wegerich).

Lobelius utgaf tillsammans med en fransk läkare, Petrus Pena, Stir-

pium adversaria nova, Londini anno 1570. A p. 128 finnes en af bildning af

Fauna o. Flora 1917. Haft. 6. l8
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Uplandica, kunna efter Penzig (II, 254) nämnas uppgifterna

hos Matthiolus (1562), Lobelius och Pena (1570), Dodon^us

(1583), J. Bauhinus (1650), Gerarde (1633), Parkinson (1640)

och Ray (1690). Förutom Tabern^montanus, som redan

Celsius här anfört, skall ytterligare nämnas Panckow, som i

Herbarium portatile (p. 1007) lämnat en god, om Lobelii er-

inrande afbildning af Plantago rosea.

Den här bifogade afbildningen är ett facsimile af Lobelii

figur i Stirpium adversaria nova (p. 128).

Raniinculus acris L.

I Flora Uplandica upptager Celsius af denna art (229)

tvenne former, nämligen »Ranunculus pratensis, erectus, acris,

flore viridi. Inter Löfsta et Filmen binas plantas repperi.» samt

>Ranunculus pi"ateiisis, erectus, acris, flore pleno, prolifero.

På en åker-ren i prästgårds wreten i Börje\ och på diurgår-

den i Stockholm». Dessa iakttagelser halva gjorts år 1730,

sedan den i Stockholm befintliga afskriften gjorts.

Hos Raniinculus acris synas de af Celsius beskrifna miss-

bildningarna, båda virescenser, ej hafva i litteraturen uppmärk-

sammats och torde sålunda vara relativt sällsynt förhanden.

Hos R. auricomus däremot tendera blommorna starkt till för-

änderlighet genom virescens och i samband därmed stående

ombildningar. (Penzig, I, 182.)

Anemone Hepatica L.

Ä sidan 34 har Celsius i Uppsalamanuskriptet gjort föl-

jande anteckning: Hepatica fl[ore] coeruleo, multiplex ö quidem

pleno. 12 blad, fl[ore] dupl[ici], funnit i juni 174[0].

En ökning af kalkbladens antal genom petalisation af stån-

darna är hos Anemone Hepatica ett helt vanligt förhållande,

Plantago rosea, om hviiken växl därjämte meddelas, att den vid den tiden (1570)

var allmänt odlad i trädgårdar i Belgien ocli England. — I ifrågavarande ar-

bete träffas å sidan 412 afbildadt det karakteristiska cecidiet af Peiiiphigiis

Lornicu/arius å Pistacia TerebintJius [Houard: 5952].

* Olof Celsius innehade efter år 1707 kyrkoherdebefattningen i Börje

pastorat såsom prcbende till sitt professorsämbete.
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hvilket leder till fullständig fyllnad af blonimonia, om petalisa-

tionen träffar äfven fruktbladen. I det af Celsius anmärkta

fallet var tydligen blott en ansats till denna ombildning för-

handen.

Cardamine pratensis L.

Beträffande denna växt finnes — likaledes i Uppsalamanu-

skriptet bland de efter den egentliga växtförteckningen införda

tilläggen — följande anteckning: Cardamine prat[ensis] fl[ore]

purpurasc[ente] pleno. i prk i Ac. träg.

Den af Celsius omnämnda förändringen af blomman är

enligt Penzig (I, 249) den vanligaste af de hos Cardamine

pratensis uppträdande blomanomalierna. Den är också sedan

gammalt känd och beskrifven i litteraturen af talrika auktorer.

Såsom de äldsta nämnas Clusius (1601), Caspar Bauhin (1658)

och Tournefort (1700).

Geiun rivale L. [250. Caryophyllata aquatica, nutante tlore.

Tourn. 295. C. B. 321.]

I Lundamanuskriptet finnas flera anteckningar införda om

denna växt (250—252). De röra samtliga ombildning af blom-

morna och kunna sammanfattas på följande sätt: Floris petala

nunc plura sunt, nuiic pauciora. — tlore decem (et 15) petalis

ornato. — tlore pleno [folioso] prolifero [flore uno alteri innato,

s. duplici]. — Seniel inveni, in prato Regio Upsaliensi [ad pon-

tem]. Similem vid. Kylling. Loes. 37. f. 6. Breyn. Cent. 1. fig.

60 Tourn. 295.^

I Uppsalahandskriften har denna anteckning följande lydelse

(127): — Reperitur aliquando flore prolifero quae: Caryophyl-

lata montana, purpurea, flore uno alteri innato, s. duplici.

^ Peder Kylling (1640— 1696), kunglig botanicus i Köpenhamn. Utgaf

Viridarium Danicum. Hafnia; 1688.

Johannes Loeselius (1607— 1655), professor i Königsberg. Det citerade

arbetet, Johanxis Loeselii Flora Prussica, Regiomonti 1705, utkom, som sy-

nes, 50 år efter Loeselii död, då det utgafs genom Johann Gottsched.

Jacob Breyne, köpman i Danzig (1637— 1697). Utgaf Exoticarum alia-

rumque minus cognitarum plantarum centuria prima. Gedani 1678.
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I. R. H. 295. Caryophyllata prolifera, flosculis, elegantissimis. Fl.

Pr. 37. f. 6. Conf. Breyn. Cent. 1. f. 60.

1 Celsii tryckta Catalogus namnes (p. 15) samma sak i
'

största korthet.

De anmärkta förändringarna utgöra ett hos Geiim rivale

utomordentligt vanligt förhållande. Beträffande denna växt

framhåller också Penzig (I, 427), att dess blommor ofta visa

en hel serie af monstrositeter, som, på olika sätt kombinerade

med hvarandra, iakttagits och beskrifvits af rätt många för-

fattare. Anomalierna ifråga bestå i hufvudsak i virescens och

floripar diafys — utveckling af en blomma å den ofvanför
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karpiderna förlängda blomaxeln, hvilket fall just är det Celsius

beskrifvit. Därtill komma nu emellertid ofta andra bildnings-

afvikelser, såsom för(')kning af kronbladens antal och petalisa-

tion af ståndarna, hvilket likaledes synes hafva af Celsius

iakttagits. Litteraturen öfver dessa anomalier är, som nämndt,

mycket rikhaltig. Före Celsius finna vi emellertid hos Penzig

endast en uppgift härom, nämligen af den redan hos Celsius

nämnde Breyne (1678).

I Penzigs litteratursammanställning saknas för öfrigt flera

andra litteraturuppgifter rörande de omnämnda anomalierna

hos Geum rivale. Redan Clusius^ anför sålunda i ett arbete

från år 1583 en Caryophyllata montana III (= Geum aquaticu

Gesneri), hvilken just är en på detta sätt ombildad Geum ri-

vale. I sin år 1741 förrättade, 1745 utgifna Öländska resa om-

nämner Linné (p. 84) anomalien ifråga och upptager densamma

i Flora suecica (1755) såsom en varietet, [3 Caryophyllata pro-

lifera, flosculis elegantissimis'', under hänvisning till Loeselius,

Flora prussica (1703), p 35, t. 6. Jacquin gaf den, såsom

Penzig omnämner, senare namnet Geum hybridum och läm-

nade af densamma en särdeles vacker afbildning i sitt stora

praktverk: Icones plantarum rariorum, vol. I (Vindobonae 1781

— 1786), Tab. 94.^

Bland de senare årens litteraturuppgifter skall här erinras

om de mera ingående undersökningarna af Bucherer (1892)

och René Viguier (1907). ,

^ Carolus Clusius (Charles de l'Écluse) (1526— 1609), död som pro-

fessor i Leyden. Denne, en för sin tid högst betydande botanist, bereste i

naturvetenskapligt syfte Europa från Spanien ända till Turkiet och offentlig-

gjorde de därvid vunna resultaten i flera arbeten. Han har fått det eftermä-

let, att ingen af hans samtida upptäckt så mycket nytt, ingen lämnat så nog-

granna beskrifningar. Det arbete här ofvan afses bär titeln: Caroli Clusii

Rariorum aliquot stirpium per Pannoniam, Austriam et vicinas quasdam pro-

vincias observatarum historia. Antwerpia; 1583.

- Denna form omnämnes i korthet äfven i ett arbete af Peter Johan

Bergius: Rön gjorde med örten Geum rivale. (Kongl. Vetenskaps Acade-

miens Handl. Vol. XVIII. 1757, P- "8.)

^ Enligt Wikström: Stockholms Flora (1840), p. 386, är Geum hybridinn

Wulf. funnen i Solna socken, nämligen i Carlbergs Djurgård och vid

Solna lund.
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Den här ofvan bifogade afbildningen är reproducerad efter

Clusii figur i hans arbete 1583 (p. 438), hvilken torde vara

den äldsta kända af en anomal Geiim rivale-h\omn\di.

Listera ovata (L.) Br. [371. Ophrys bifolia. Tourn. 437.

C. B. 87.]

Trifolia nonnumquam occurrit. C. B 87. Rudb. Camp. El.

326. — I Celsii tryckta Catalogus upptages Ophrys trifolia.

C. B. 87.

Beträffande Listera ovata nämner Penzig (11,355) helt kort

och utan bifogade litteraturhänvisningar, att hos denna växt

ej sällan utvecklas ett tredje blad förutom stammens två nor-

mala.

I Flora suecica upptager Linné (p. 315) en varietet af

denna art, Ophris trifolia, och hänvisar därvid till Bauhins

Pinax (1623, p. 87) och till Olof Rudbecks afbildning af for-

men ifråga i Campi Elysii (tom II, p. 226, f. 2; 1701), hvilket

som synes ej är annat än Cei.su uppgifter. Hos Penzig om-

nämnas de icke.

Trichera arvensis Schrad.

I Uppsala- (671) och Lundahandskrifterna (406), äfvensom i

den tryckta Catalogus (p. 39), upptager Celsius Scabiosa pra-

tensis, hirsuta, prolifera.

Inflorescenserna visa hos Trichera arvensis ofta tendens

till prolifikation, i det att nya skaffade blomhufvuden uppstå i

involukralbladens axlar. De uppgifter, Penzig (II, 46) härom

anför, härröra samtliga från senare tid. Till dessa kan läggas

den af Areschoug i Skånes flora (andra upplagan, 1881, p.

47) anförda, rörande en monströs form af Trichera arve?isis

med blomhufvuden upplösta i en mängd små blomhufvud, som

voro anordnade i en flock, hvilken omgafs af den till ett svepe

förvandlade holken.

Matricaria Inodora L. [Chamgemelum inodorum. C. B. 135.

I. R. H. 494.]
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I Cei.sii tryckta Catalogus (p. 15) och i Luiidaniaiuiskriptet

till Flora Uplandica (442) upptages Chamaemelum inodorum,

flore pleiio. På det senare stället heter det äfven: Proliferam

saepe inveninuis. Utförligast beskrifves emellertid denna ano-

mali i Uppsalahandskriften (139): Chama^meli inodori plantas

saepe vidi monstrosas innumera florum conglomeratorum prole

admirädas, qui tamen ob multitudinem perfici, et justam for-

mam acquirere non poteraiit.

Den här beskrifna missbildningen, utveckling af sekundära

blomkorgar i involukralbladens veck, synes icke vara sällsynt.

Den har emellertid enligt Penzig (II, 78) först i senare tid när-

mare beskrifvits hos denna växt.

Ophioglossiim vulgatiim L. [562. Ophioglossum vulgatum.

Tourn. 548. C. B. 354.]

Duplici lingua aliquando reperitur.

Enligt Penzig (II, 539) förekommer gaffelgrening af blad-

skifvan i dess sterila och särskildt i dess fertila del. Den

första kända litteraturuppgiften om det senare fallet torde en-

ligt Penzig hafva lämnats af Ole Borch (Borrichius), pro-

fessor i Köpenhamn (1626— 1690), i ett af denne tryckt med-

delande i Acta Hauniensia 1672.'

Bland Olof Rudbecks originalteckningar till Campi Elysii

finnes enligt Swederus (p. 572) en afbildning af ett monströst

individ af Ophioglossum vulgatum, där icke mindre än tre

stycken sporofylla bladpartier äro förhanden.

Efter utgifvandet af Penzigs Pflanzenteratologie (1890

—

1894) har denna anomali hos Ophioglossum vulgatum beskrif-

vits af Maxon (se Houards sammanställning af teratologisk

litteratur, 1905, p. 137).

^ Tydligen afses här afhandlingen Ophioglossum lingua una, sed bifida.

Plantago spica itidem bifida. (ibid. 125, med figur).
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Förteckning öfver viktigare, här citerad modern litteratur.
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(Berichte der deutschen botanischen Gesellschaft. Band X.

Berlin 1892, p. 571, Taf. XXIX.)
O. Gertz. En af Kilian Stob^us beskrifven bildningsafvikelse å

Hesperis matronalis L. (Svensk Botanisk Tidskrift. Band
9. Stockhohn 191 5, p. 236.)
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(Därsammastädes. 1916, p. 145.)
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1895 ^ 1899. (Revue générale de Botanique. Torne XVII.
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p. 89.)

E. RosTRUP. Nogle nye Iakttagelser angaaende heteroeciske Ure-

dineer. (Oversigt över Videnskabernes Selskabs Forhand-

linger. 1884, p. i.)

M. B. SwEDERUS. Olof Rudbeck den äldre, hufvudsakligen betrak-

tad i sin verksamhet såsom naturforskare. (Nordisk Tid-

skrift. Första årgången. 1878, pp. 441, 551.)

C. G. DE Dalla Torre. Catalogus Hymenopterorum hucusque de-

scriptorum systematicus et synonymicus. Volumen II: Cy-

ni|)idce. Lipsiae MDCCCXCIII.
René Viguier. Anatomie du Geum rivale ä prolifération centrale.

(Revue générale de Botanique. Tome XIX. Paris 1907,

p. 221.)

E. Warming. Den danske botaniske Literatur fra de aeldste Tider

til 1880. (Botanisk Tidsskrift. Bind 12. Kobenhavn 1880

—81, p. 42.)



Litteratur.

Gösta Dahlander: Handbok i Smådjursskötsel: Del III. Kanin-
skötsel; Del IV. Simfåglarna. P. A. Norstedt & Söners förlag,

Stockholm 1917.

I den första af de ofvannämnda nyttiga smä handböckerna
redogör förf. för de olika tamkaninraserna och öfvergår därefter

till att lämna upplysning om kaninafvelns bedrifvande, djurens ut-

fodring och vård, deras sjukdomar, kaninskötselns produkter m. m.

Förf. anser att kaninens »urhem» skulle ha varit Afrika. Detta

antagande torde dock näppeligen kunna bevisas, utan vida mera
sannolikhet finnes för dess förläggande till Spanien. Likaså är det

ej riktigt att säga, att det endast finnes »ett par andra vildkanin-

arter av någon betydelse» utom den europeiska vildkaninen, ty i

Amerika finnes ett betydande antal dylika. Med afseende pä det

kapitel, som handlar om olika sätt för hållandet af kaniner, skulle

det varit önskvärdt, om förf. skarpt varnat för faran af kaniners

förvildande. Redan ha vi ju på flera ställen i landets södra delar

lidit mycket afsevärd skada genom förvildade kaniner, som snart

bli ett plågoris och äro hart när outrotliga. Med bortseende från

dessa smä anmärkningar synes boken innehålla en mängd värde-

fulla upplysningar och råd. Den bör sålunda kunna vara till stor

nytta för de många, som syssla med kaninskötsel för nöjes skull

eller i ekonomiskt syfte.

Boken om simfåglarna handlar hufvudsakligen om ankan och

gåsen, deras tamraser samt skötseln af desamma, men dess-

utom nämnas några andra and- och gäsarter. Bland gässen omtalas

bl. a. Kanadagåsen och »Höckergåsen». Det senare namnet måste

man opponera emot. Fågeln brukar i svensk litteratur kallas

svängas i öfverensstämmelse med släktnamnet Cy}:;>iopsis. Skall

Höckergans öfversättas, bör det naturligtvis bli knölgås på samma
sätt som vi säga knölsvan. Kanadagåsen återigen är ingalunda

någon Cygnopsis, som förf. skrifver, utan hör till släktet Branta

(med svarta fötter) och är närsläktad med den äfven genom vårt

land flyttande högnordiska prutgåsen eller taflackan, ehuru ofantligt

mycket större. Denna vackra och äfven ekonomiskt värdefulla

gåsart synes ännu ej ha vunnit medborgarrätt i någon utsträckning

i Europa, men den förtjänar att vara i åtanke, då bättre förhållan-

den inträda. För öfrigt gäller det om all ank- och gåsafvel i vårt
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land, att den bör i hög grad främjas och utveckhis, när vi en
gäng hunnit genomgå ransoneringstidens bekymmer och näringarna

åter under normala förhållanden kunna utvecklas. I Sveriges södra

och mellersta delar bör denna afvel med framgång kunna bedrifvas.

Föreliggande arbete kan då blifva till stor nytta och vägledning

för dem, som vilja ägna sig åt ifrågavarande, tyvärr alltför försum-

made näringsgren.

Carl Finnilä: Bortom Pohirkeln. Holger Schildts Förlag, Hel-

singfors 19 1 7.

De förut af rese- och naturskildringar föga berörda trakterna

»bortom polcirkeln», d. v. s. i detta sammanhang de nordligaste,

till h varandra gränsande delarne af Sverige, Norge och Finland,

ha på senare tid blifvit i ganska hög grad föremål för naturforska-

res, enkannerligen ornithologers uppmärksamhet. Detta har nog
till en viss grad också vid föregående tillfällen varit fallet, men det

har väl näppeligen lämnats så många faunistiska meddelanden, na-

turbeskrifningar och jaktskildringar från dessa aflägsna ol>ygder som
just på senaste tiden. Namnen J. Montell, L. Munsterhjelm,
H. Tho'. L. Schaannlvg m. fl. äro på förtjänstfullt sätt förbundna
härmed. Nu har äfven den för tidskriftens läsare redan bekante
finske ornithologen C. Finnilä skrifvit en bok med ämne från samma
landsändar. Förf. är Lapplandsentusiast. Det framlyser öfverallt,

och just därför kan han beskrifva detta lands natur med lif och
lust, så att han rycker läsaren med sig. En litteraturkritiker ex

professo skulle kanske säga, att han rönt intryck af Bengt Berg.

Huru härmed må vara förhållandet lämnas därhän, men nog finnes

det i boken »Bortom Polcirkeln» något, som påminner om sist-

nämnde förf. Denna bok utgöres af en serie hvar för sig fristå-

ende skisser, natur- och reseskildringar kring fågellifvet som cen-

tralpunkt, ty förf. är stadd på ornithologisk studie- och samlarfärd.

En del äro helt korta stämningsbilder, andra åter mera utförliga

berättelser om författarens färder och ströftåg, men såväl i det ena
som det andra slaget gifvas färgrika, lyriska skildringar af fjäll och

vatten, af växter och fåglar, framför allt de sistnämnda och deras

lif och lefverne. Författaren ådagalägger en stor förmåga som na-

turskildrare och förstår att på ett synnerligen målande sätt fram-

ställa för läsarens inre syn det lappländska landskapets olika faser.

Man läser därför hans pennas alster med stort nöje och boken pry-

des dessutom af ett stort antal utmärkt vackra fotografier.

E. L.

W. Bolow: Om storkens förekomst i Skåne. (Ystad, A. G.

Bengtssons tryckeri, 1917, 32 sid.)

Det är med synnerlig tillfredsställelse man tager del af Redak-
tör Biilows arbete. Uppgifterna om olika fågelarters förekomst och
utbredning i Sverige äro i allmänhet af ganska schematisk art, dels

saknas många gånger detaljuppgifter, dels äro dessa strödda i en
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mängd smänotiser här oih hvar i våra tidskrifter. I all synnerhet

beträffande sädana fågelarter, som hafva ett mera begränsadt utbred-

ningsområde i landet, gör sig denna knapphändighet synnerligen

kännbar, då man vill närmre fastslå gränserna för deras utbredning

och deras talrikhet inom desamma För den hvita storkens vidkom-

mande har hr Biilows omsorgsfullt genomförda undersökning utfyllt

en stor lucka i detta afseende. Det ligger utanför ramen af denna

anmälan att närmare fördjupa mig i den mängd af intressanta lokal-

uppgifter, som rymmas pa dessa trettiotvå sidor. Anföras må blott,

att B. funnit storken under 1917 bebo 29 bon i Malmöhus län och

5 i Kristianstads län. I dessa utkläcktes ungar i 23 af bona i före-

gående och 2 i sistnämnda län. De under året kläckta ungarnas

antal var 7g, alltså till ett antal af 1 16 procent af de häckande fåg-

larnas antal. F. ö. bestyrka hr Biilows undersökningar den upp-

fattningen, att storken med åren alltmera aftagit som häckfågel

i Skåne.

Af de upplysningar, som lämnas om ankomsttiderna, vill jag

blott anteckna det, att i flere fall hanen angifves som kommande
något tidigare än honan.

Det är som sagdt ett värdefullt ornitologiskt bidrag, som Redak-

tör Biilow lämnat i detta arbete, och det vore önskvärdt, att äfven

för Hallands vidkommande storkens utbredning blefve föremål för

en lika grundlig utredning.

B. RciidahL

W. Johanssen: Falska analogier ined hänsyn till likhet, släktskap,

arv, tradition och utveckling. Till svenska av Robert Larsson. Hugo
Gebers förlag.

Den mycket framstående danske botanisten och ärftlighets-

forskaren Professor W. Johanssen drager i ofvanstående arbete i här-

nad mot ett vårdslöst och oriktigt användande af analogier såväl

i biologisk som annan litteratur. Men om detta från början var

hans hufvudsakliga syfte, så hinner han dock med åtskilligt annat

också i den lilla intressanta volymen. Han underkastar en hel rad

af mer eller mindre vetenskapliga teorier en mycket skarp, kritisk

granskning, och sanningen att säga smular han sönder en hel del.

Det är ett nöje att läsa författarens klara utredning af en mängd
frågor, och säkerligen måste läsaren hålla med honom både dä han

består Henri Bergson och dennes »elan vital» en kapital afrättning

och i många andra stycken. Man kan dock ej riktigt värna sig

ifrån, att han är alltför böjd att göra tabula rasa. Han är i främsta

ruminet botanist och mendelist och det är kanske därför, som han

med sådant förakt talar oin de »numera i det närmaste utkramade

och falnade evolutionshypoteserna» och äfven använder hårda ord

om dessa hypotesers upphofsmän sådana soin Lamarck, Darwin,

Weisinann m. fl. Det må vara, att dessa i åtskilliga fall misstagit

sig, och likaledes är det sant, att Mendel och de forskare, som

med skarpsinne och flit fullföljt hans uppslag, uträttat ofantligt myc-

ket för att sprida ljus öfver förut dunkla gåtor. Det synes dock
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rec. mycket ovisst, om Mendelismen enbart skall räcka till för att

förklara utvecklingen i den lefvande naturen, ty äfven denna lära

är, liksom de flesta för resten, något ensidig. Det torde vara rätt

sällan, som en teori räcker till att förklara allting, men den bör

därför ej utan vidare förkastas, ty den kan ha sin värdefulla till-

lämpning i vissa fall. Om t. ex. Häckels »biogenetiska lag» ej är

af nägon nytta på botanikens område, hvarom vi ej vilja uttala oss,

och ej heller generellt och i detalj kan tillämpas i zoologien, så

kan det dock ej gärna förnekas, att genom den en mängd fenomen
i djurens utvecklingshistoria kunna finna sin förklaring och en gan-

ska rimlig sådan, om man öfverhufvudtaget håller före, att en ut-

veckling ägt rum. Likaledes synes det rec, att tillpassningens ärft-

lighet på ett eller annat sätt är en nödvändig förutsättning för ut-

vecklingens framåtskridande. Det torde alltså vara väl hårda ord,

då förf. med ett visst förakt skrifver »lamarckismens lösa tal om
s. k. ärftlig anpassning». Denna teori torde näppeligen vara fullt

dödad ännu, och de ofta framställda motbevisen t. ex. att stym])nin-

gar ej ärfvas m. m. dyl. äro ej tillfyllest för att aflifva den. Den
tidrymd, som den biologiska forskningen öfverspänner, är alldeles

för kort för att tillåta något allmängiltigt domslut häröfver. Dess-

utom är det material, som kunnat närmare studeras, alldeles för litet

därför. Det är sant, att det ännu ej kan gifvas en fullt tillfreds-

ställande förklaring på huru nedärfningen af förvärfvade egenskaper

sker, men det är tyvärr ännu så mycket inom biologien (och äfven

på andra områden), som ej kan nöjaktigt förklaras med vetenska-

pens nuvarande ståndpunkt, utan att man därför kan förneka det.

»Lamarckismen» i en eller annan form torde därför ännu länge

låta tala om sig och skall måhända komma till en ny blomstring,

äfven om den nu är gammalmodig. Ehuru rec. i vissa stycken ej

kan vara ense med förf., hälsas dock hans bok med stor tillfredsstäl-

lelse såsom ett mycket värdefullt tillägg till vår populärvetenskap-

liga litteratur, och vi må vara tacksamma mot amanuensen Robert
Larsson, som infört den där.

E. L.



Smärre meddelanden.

Fågelnotiser från Vänersborg.

Rörhönaii (Galliniila chloropits) har funnits vid Vänersborg åt-

minstone sedan år 191 3, då banmästare C. Johansson vid Kasan
strax utanför staden på sensommaren fann en rörhöna fastnad och

död i en utlagd ryssja och två veckor senare åter en. Båda rör-

hönorna, hanne och hona, blefvo uppstoppade och befinna sig i

J:s ägo. Sedan dess har han hvarje år sett ett par rörhönor hålla

till i Stora Vassbotten, där de sannolikt haft bo i vassen strax utan-

för J:s bostad. År 1916 sågos fyra ungar i sällskap med föräld-

rarna och på hösten samma år hittade en pojke en rörhöna fastnad

och död pä kroken till en utlagd metref Detta exemplar blef ej

tillvarataget. I år ha en eller tvä rörhönor visat sig nästan hvarje

morgon, innan första tåget passerat på den helt nära stranden lig-

gande banan och ofta alldeles invid J:s båtbrygga. Några ungar ha

däremot ej synts till i år. Själf har jag varit på platsen flera gån-

ger, men blott en gång, i medio af juni, då jag var i J:s sällskap,

lyckades jag få syn på en af fåglarna. Jag såg då, att den bar

stjärten starkt uppätriktad, hvilket jag aldrig funnit en sothöna göra.

Banmästare Johansson, som haft rika tillfällen att iakttaga dessa fåg-

lar, ansåg också, att det var ett synnerligen karakteristiskt känne-

märke på rörhönan, som alltid bär stjärten på nämnda sätt, då den

springer på vassen eller på land. Den lyfter också upp stjärten

strax innan den dyker. Jag har trott detta förhållande vara värdt

ett omnämnande, då jag ej funnit det omtaladt i något af de van-

liga svenska ornitologiska arbetena, och ej heller framgår det af några

aibildningar, som jag sett. Enligt muntligt meddelande har fil. kand.

Rudolf Söderberg däremot gjort samma iakttagelse.

På gafveln till ett bredvid min bostad liggande hus häckade

förra året flera /utssvalor, men i år ha de alldeles uteblifvit. Jag
hade kanske ej så mycket fäst mig vid det, om inte en annan per-

son för mig omtalat, att ej heller på sparbankens hus några svalor

i år byggt sina bon. Är detta uteblifvande frän gamla boplatser

en blott tillfällig eller lokal företeelse? Eller har minskning i hus-

svalans antal i är iakttagits äfven annorstädes och kommer den

att fortfara?
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Den 1 6 juni i år blef jag uppmärksamgjord på att backsvalor

hade börjat bygga bo i en tillfäUigt uppkastad grushög på kajen i

närheten af järnvägsstationen i Vänersborg. Fem hål tycktes vara

bebodda och dessutom sju påbörjade. Den 28 juni fanns det elfva

hål i nyssnämnda hög och dessutom tre i en annan. Då grushö-

garnas ägare själfva fäste sig vid den egendomliga boplatsen, fingo

svalorna i fred fortsätta sitt bobyggande, och de bebyggda högarna
I)lefvo skonade hela sommaren. Då jag efter några veckors borta-

varo återvände till staden, lät jag fotografera den hög, där svalorna

först börjat bygga. I den funnos då femton hål, som tycktes vara

eller varit bebodda, dessutom några vida men ej så djupa hål — tyd-

ligen påbörjade men öfvergifna. I den andra högen funnos då nio

sannolikt bebodda hål, dessutom äfven här några vida och gamla
hål. Den starkt lerhaltiga sanden i högarna var enligt uppgift häm-
tad från Dösebacka i närheten af Kungälf.

Vänersborg den 18 nov. 19 17.

Josef Sjögren.

P. S. Sedan ofvanstående skrefs, har jag varit i tillfälle att ta

del af SuND!iVALL's arbete Svenska foglarna, där på sid. 311 står

angifvet om rörhönan, att »såväl simmande som gående förer hon
stjärten upprätt», h vilket också synes på den medföljande plan-

schen. Måhända tinnes iakttagelsen omnämnd äfven i andra för mig
ej tillgängliga arbeten.

Vänersborg den 15 dec. 191 7.

Josef Sjögren.
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Gråärlan funnen häckande i Sverige.

Helt nyligen har Hr Tagf. Lakjek meddelat i Dansk Ornitho-

logisk Förenings tidskrift (Arg. ii, hft 2), att han gjort den intres-

santa upptäckten af ett par häckande gräärlor under en vistelse vid

Taberg i Småland sommaren ig 16.

Gråärlan brukar i de länder, där hon är hemma, välja till vis-

telseort bergiga trakter och slå sig ned vid bäckar eller strömmar
därstädes. Alldeles en dylik plats hade äfven det nu ifrågavarande

paret valt. Det höll till vid en å med delvis klippfylld bädd och

steniga stränder, som kläddes af alsnår och höga örter. Gråärlorna

sågos först den 14 juli, och det iakttogs flera gånger, att de buro

föda i näbl)en. Den 19 juli höllo de till med sina nu flygga ungar

vid själfva ån. Så snart som Hr Lakjer kom i närheten af ungarna,

varnade de gamla fåglarna dem med ett skarpt skrik, och hela famil-

jen gömde sig i buskarna vid åbrädden, där de höllo sig tysta. När
ungarna voro i säkerhet, visade sig åter de gamla och satte sig pä
telegraftrådar o. s. v. Hr Lakjer lyckades dock få se ungarna, och

äfven huru de matades. Det syntes blott vara två ungar.

Under loppet af 14 dagar sågos gråärlorna ofta, alltid i närhet

af vattnet och aldrig på närliggande betesmarker bland boskapen.

I träden satte de sig gärna, särskildt då de oroades. När vatten-

ståndet längre fram på sommaren sjönk, så att stenar och små grus-

öar stego upj) ur vattnet, löpte de omkring pä dessa med stor

liflighet.

De gamla fåglarnas läte liknade mycket sädesärlans, men är

olika gulärlans.

Gråärlan förekommer som bekant i Storbritannien ända till

Orkneyöarne samt på europeiska kontinenten och i Medelhafslän-

derna. Den går i öster till södra Ural. Den häller sig dock blott

i bergstrakter och saknas i mellanliggande lågland. I norra Asien

finnes en mera kortstjärtad ras, iiielauopc Pallas, och på Madeira och

Azorerna en tredje ras.

Vanligen har gråärlan på senare år kallats med Linnés namn
af år 1771, MotacUla boariila. Det har dock nyligen uppdagats, att

detta namn redan förut var upjjtaget, i det att Scopoli 176g an-

vändt det för gulärlan. Det tidigast användbara namnet för grå-

ärlan blir på grund häraf MotacUla cincrea Tunstall.

En ringniärkt gräsand

sköts enligt en tidningsnotis i Mälaren af hästskötaren O. Olsson

vid Hässlö gård för någon tid sedan. Ringen bar numret 34 842

samt inskriften »Witherby. High Holborn, London». Sedan Mr.

H. F. Witherby erhållit underrättelse om saken, har han medde-

lat, att gräsanden ifråga ringmärktes vid Stranraer, Wigtownshire i

Skottland den 20 febr. 1914. Detta utgör sålunda ytterligare ett af

de nu ganska många bevisen för att våra änder och för öfrigt också

många andra af våra fåglar öfvervintra i Storbritannien.
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Hvittrutar vid Härnösand.

Under de senare åren hafva ungfåglar af hvittrutar {Lan/s glau-

cus) regelbundet förekommit här i hamnen, och hafva de i allmän-

het infunnit sig i slutet af februari eller under mars. I år äro de

redan hitkomna.

Härnösand den 21 dec. 191 7. C. G. Strokirk.

En hvittrut

har skjutits vid Möja i Stockholms skärgård omkr. den 20 nov. 191 7

af Hr M. Fagerlind, som öfverlämnat densamma till Riksmuseum.
Det var ett vackert exemplar i sin tredje vinterdräkt.

Naturskyddet och kriget.

På grund af framställning af några tyska föreningar af natur-

vänner till Generalfältmarskalken von Mackensen om skyddandet

af det rika fågellifvet i Dobrudscha har denne låtit utfärda följande

förordning: »För att skydda det i hela Europa enastående sump-

och vattenfågellifvet i Dobrudscha förbjudas trupperna härmed ut-

tryckligen att idka jakt pä vattenfåglar med undantag af vildänder

och vildgäss. Dessutom förbjudes skjutandet af de blott sparsamt

förekommande roffågelarterna såsom kejsarörn, hafsörn, kungsörn,

munkgam och gåsgam. Fågelbon få ej plundras eller förstöras.

Vipägg få ej samlas längre än till 15 mars». Samma inlaga har

äfven underställts konungen af Bulgarien, som uttalat sitt gillande

af densamma samt tillförsäkrat naturskyddsintresset sitt verksamma
understöd.

Äfven i Macedonien ha de tyska naturskyddsvännerna utverkat

fredning af de stora sällsynta roffåglarna.

Rättelse.

I min uppsats »Om några i Sverige till sin utbredning mindre

kända lakustrina evertebrater» i häfte 3 af Fauna och Flora 19 17

har ett beklagligt tryckfel uppkommit genom att af misstag en not

blifvit inryckt i texten. Sid. 132 bör därför å rad 15 >Dennasjö»
strykas och ersättas med: Lac de Joux.

Samma sida rad 5 står »Men» istället för: Den; sid. 133 rad

II nerifrån »baksida» istället för: buksida; sid. 136 rad 8 nerifrån

»Sorvik» istället för: Storvik.

Sid. 135 i not 3 inskjutas efter »qualitativ» orden: und quan-

titativ.

O. Lundblad.
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